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Č. j.: MHMP 589450/2021
Sp. zn.: S-MHMP 58452/2020
Stejnopis č.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha 8
podle ustanovení § 1 O zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného
v Úřadu městské části Praha 8
se sídlem Zenklova 1, Praha 8,
za období od 01.01.2020 do 31.12.2020
1.

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 8 (dále též MČ) se uskutečnilo formou
dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
a) 09.09.2020 - 30.09.2020
b) 18.01.2021 - 28.01.2021
c) 06.04.2021 - 15.04.2021

2.

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 8 za rok 2020 bylo zahájeno podle
ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen kontrolní řád),
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne
20.07.2020. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení § 5
zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu vydala ředitelka
odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod
č.j. MHMP 1039300/2020 dne 20.07.2020.

3.

Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:
kontroloři:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 11 O O I Praha I
Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha4
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 020
E-mail: posta@praha.eu, ID OS: 48ia97h

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Dagmar Pintová
Lada Bořková
Libor David
Anna Švrčinová

hs

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, vymezené
ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě,
že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně
popsány v části B. a C. této zprávy.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených předmětech
přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona
č. 420/2004 Sb.):
A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem 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,
obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou 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,
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou 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,
vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (dále jen ČÚS), č. 701 - 71 O.
B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
o

o
o

o

o

o

Bylo ověřeno zejména:
dodržení náležitostí, termínů a způsobu projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový
rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů),
zda má MČ sestaven střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
postup při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové
skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení
rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů),
postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů),
postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 1 0a - 1 Od zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů),
zda MČ povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu,
rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová
opatření, pravidla rozpočtového provizoria a závěrečný účet, zveřejnila v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných
výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových
výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu
MČ v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech
a v pokladně.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby
a použití peněžních fondů
Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených
podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (Fond zaměstnavatele, Fond darů, Fond rezerv a rozvoje, Fond
rozvoje MČ Praha 8), a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena
oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů podle pravidel schválených orgány
MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních případů.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku
Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly
činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány a v účetnictví vedeny
odděleně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových
a nebytových prostor, prodeje majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno,
zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk ze
zdaňované činnosti.
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Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní
a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů
hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření,
ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.
Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností
- smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen,
jejich obsah a plnění. Dále byla provedena kontrola plnění příkazní smlouvy uzavřené s firmou
zajišťující některou oblast podnikatelské, resp. zdaňované, činnosti (Osmá správa majetku
a služeb, a.s., dále jen OSMS).
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených
prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo
na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se
sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by
byly vynakládány.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů
ve smyslu právních předpisů o účetnictví
Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví
MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena
správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 31.12.2020 dlouhodobé závazky týkající se
technického zhodnocení majetku provedeného nájemci nebytových prostor započítaného na
úhradu nájemného sjednaného s nájemci. Byla zvážena případná rizika, která by mohla
vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem
dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech
schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení § 9 odst. 2 obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů).
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky
poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky
z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ
takové prostředky nevykázala.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním
fondům a k dalším osobám
Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví
a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy
a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno
dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací (neinvestiční dotace na činnost
jednotek Sboru dobrovolných hasičů, neinvestiční dotace na výdaje při řešení krizové situace
v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, investiční dotace: na akce Přístavba budovy
v užívání Městské policie, Základní škola a mateřská škola Lyčkovo nám. - výstavba
tělocvičny, školní kuchyně a školní jídelny, Sportovní areál Základní školy Bohumila Hrabala,
Mateřská škola Dolákova - přestavba sauny na skautskou klubovnu, výměna povrchu hřiště
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U Meteoru, Rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Burešova, Základní škola Bohumila
Hrabala - výměna oken, Dům s pečovatelskou službou Burešova 12 - vybudování
turniketového systému, Mateřská škola Lešenská - rekonstrukce sociálního zařízení, výtahu,
Mateřská škola U školské zahrady - stavební úpravy sociálního zařízení).
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku
Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ,
a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem
hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení§ 34 - 36, 43, 89
a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci
a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy,
svěřeného MČ, předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci k hospodaření ve vazbě na
zřizovací listinu Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1.
Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého
hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola,
Praha 8, Bojasova 1, vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění.
Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek
MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu,
majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.
Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:
- nadlimitní veřejná zakázka na dodávky „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022" zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění,
- nadlimitní veřejná zakázka na služby „Pojištění movitého a nemovitého majetku,
odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace" zadávaná v otevřeném řízení,
- podlimitní veřejná zakázka na dodávky „Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb
dodávky zemního plynu na rok 2021 a 2022" zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění,
- veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Poskytování služeb pojišťovacího makléře
městské části Praha 8",
- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků v ulici Kyselova v části
u Ládví, území F",
- veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Bezpečná osmička - služby elektronických
komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace",
- veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Zajištění dodávek originálního spotřebního
materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám pro potřeby ÚMČ Praha 8".
Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky Základní škola Bohumila
Hrabala - výměna oken.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
smm1
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Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské
činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo
výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu
s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení
pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo
také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.
Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky
vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých
pohledávek byla posouzena rizika s tím související.
Předmětem přezkoum ání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda
pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických
osob
MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani
kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí
ve prospěch třetích osob
MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by
MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku
územního celku
MČ v přezkoumaném roce uzavřela 10 smluv o zřízení věcného břemene, resp.
služebnosti (MČ jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). Na vybraném vzorku zřízených
věcných břemen (8) bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními
předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen)
a zájmem MČ.
Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl návrh na zápis do katastru
nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti
pro katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí a zda byla v účetnictví
u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoum ána úroveň
zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně
i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením
§ 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla
inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními§ 29
a 30 tohoto zákona.
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího
rozpočtovou odpovědnost
V případě přezkoumání hospodaření prováděného u městských částí hlavního města
Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, neboť
městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb.
za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti
stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je
uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny
v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

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

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 9

Kontrolní skupina dne 15.04.2021 za přítomnosti zaměstnanců MČ přezkoumala
fyzickou existenci majetku a jeho označení inventárními čísly v návaznosti na seznam majetku
k tomuto datu, u kterého bylo v majetkové evidenci GINIS MAJ uvedeno umístění v objektu
„Garáž u Meteoru", celkem ve výši 4 490 333 Kč. Bylo zjištěno, že některý majetek se zde
nenacházel. Jednalo o 3 stroje na úpravu ledu v hodnotě 551 760 Kč za kus, jejichž existenci
kontrolní skupina ověřila v jiném objektu (konírna zámeček) a 3 kusy agregátů pro kluziště
v celkové výši 1 035 814,45 Kč (dle sdělení přítomných zaměstnanců se nacházely v externích
skladovacích prostorech firmy VL 2001, s.r.o.). Dále nebyly dohledány dva stany, jeden
v ocenění 10 253,67 Kč (3x4,5 m) a jeden v ocenění ve výši 23 410 Kč (6x12 m), který se dle
sdělení zaměstnanců nacházel v objektu „Krakov". Dále bylo zjištěno, že veškerý kontrolovaný
majetek nebyl označen jednoznačným identifikátorem, tj. inventárními čísly, ve smyslu
ustanovení § 9 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů. Vedle výše uvedených strojů se jednalo např. o sušičky bruslí (6 kusů po
111 549,90 Kč), lodní kontejner ve výši 84 458 Kč, brusky k broušení bruslí (3 kusy po
37 516,05 Kč), stoly s lavicemi (10 kusů po 13 600 Kč). V inventurním soupisu účtu 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí sestaveném k 31.12.2020
za DIK č. 6 byly pod nesprávným identifikátorem 63064, 63065 a 63066 vedeny 3 kusy sušiček
bruslí, tato inventární čísla v evidenci GINIG MAJ neexistovala. Tím, že majetek nebyl řádně
označen inventárním číslem, nebylo možné potvrdit, že při inventarizaci za rok 2020 skutečně
došlo k ověření fyzické existence veškerého majetku v kontrolovaném objektu, a nebylo také
možné potvrdit, že bylo postupováno v souladu s ustanovením § 6 výše uvedené vyhlášky,
podle kterého je při fyzické inventuře základním způsobem zjišťování skutečného stavu
majetku ověření jeho fyzické existence.
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Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:
- riziko snížení úrovně ochrany majetku před jeho zneužitím, ztrátou či odcizením
v důsledku neoznačení majetku inventárními čísly a nesprávných údajů v evidenci majetku.
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§ 24 odst. 1

Bylo zjištěno, že v níže uvedených případech MČ nepostupovala v souladu
s ustanovením § 55 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 vymezuje náklady související s pořízením
dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku:
- MČ uzavřela kupní smlouvu č. 2020/0588/OPS.DVZ ze dne 07.12.2020, jejímž předmětem
bylo dodání softwaru „Ivanti" v celkové výši 412 489 Kč a dále technické podpory na dobu 12
měsíců celkem ve výši 174 872,83 Kč. Technická podpora byla nesprávně zahrnuta do
pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku na účet O 13 - Software (doklad
č. 80000067 ze dne 14.12.2020). Nejednalo se o pořízení dlouhodobého majetku, kterýmje dle
ustanovení § 11 výše uvedené vyhlášky majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale
o službu. Správně měla být technická podpora zaúčtována do nákladů na účet 518 - Ostatní
služby. Výdaje ve výši 174 872, 83 Kč byly nesprávně čerpány z kapitálových výdajů,
rozpočtová položka 6111 - Programové vybavení (doklad č. 310000580 ze dne 22.12.2020),
správně měly být čerpány z běžných výdajů (rozpočtová položka 5168 - Zpracování dat
a služby související s informačními a komunikačnímu technologiemi),
- MČ v roce 2020 pořídila systém pro řízení a správu výběrových řízení a následně jeho
rozšíření celkem ve výši 108 779 Kč. Do pořizovací ceny byly nesprávně zahrnuty měsíční
částky zajištění provozu uvedeného systému celkem ve výši 16 698 Kč (doklad č. 80000112 ze
dne 28.12.2020). Správně měla být částka zaúčtována do nákladů na účet 518 - Ostatní služby.
Výdaje byly nesprávně čerpány z kapitálových výdajů, rozpočtová položka 6111 - Programové
vybavení (doklad č. 310000136 ze dne 08.12.2020 ač. 310000302 ze dne 15.12.2020), správně
měly být čerpány z běžných výdajů (rozpočtová položka 5168 - Zpracování dat a služby
související s informačními a komunikačnímu technologiemi),
- MČ uzavřela smlouvu č. 2020/0585/OPS.DVZ ze dne 09.12.2020 o koupi hardware
a poskytování souvisejících služeb pro zajištění projektu AddNet- centrální správa a řízení
přístupů do sítě. Podle položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy, dodavatel poskytne
kromě dodaného HW zařízení a SW také podporu výrobce na tato zařízení a SW a funkcionality
jako celek za 141 540 Kč bez DPH a SLA podporu dodavatele 8x5 v pracovní dny v pracovní
době za 108 000 Kč bez DPH, obojí najeden rok ode dne 10.12.2020. Částka ve výši 301 943
Kč včetně DPH, která byla dodavatelem fakturována za výše uvedenou podporu (faktura
č. 2001110354 ze dne 15.12.2020) byla nesprávně zaúčtována na účet 042 - Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek, správně mělo být účtováno na účet 518 - Ostatní služby, jelikož
se jednalo o službu a nikoliv o výdaj související s pořízení dlouhodobého majetku. Výdaj byl
nesprávně čerpán z kapitálových výdajů z rozpočtové položky 6125 - Výpočetní technika
(doklad č. 310000579 ze dne 22.12.2020), správně mělo být čerpáno z běžných výdajů
(rozpočtová položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními
a komunikačnímu technologiemi).
MČ nepostupovala ve výše uvedených případech v souladu s ustanovením § 2 odst. 2
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, když nedodržela
druhové třídění výdajů.
V důsledku uvedeného nebyl majetek oceněn v souladu s ustanovením § 24 odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní
jednotky povinny oceňovat majetek způsoby podle tohoto zákona.
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• byly zjištěny následující chyby a
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

nedostatky

ve

smyslu

ustanovení

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právnípředpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 22 odst. I písm. a)

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/77 ze dne 14.09.2017 bylo schváleno
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 600 mil. Kč na financování výstavby budovy Nová
Palmovka a umístění Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v její části. Na základě tohoto
usnesení byla usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1640 ze dne 26.06.2018 schválena veřejnoprávní
smlouva mezi hlavním městem Prahou a MČ, a dne 03.07.2018 byla uzavřena smlouva
č. INO/16/06/000361/2018 o financování dostavby sídla městské části Praha 8 a Zdravotnické
záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen Smlouva). První částku ve výši 300 mil. Kč
MČ obdržela dne 18.10.2017, další dvě částky MČ neobdržela z důvodu nedodržení smluvních
podmínek. Dle Smlouvy dostavba uvedené budovy měla být realizována do 30.06.2019, tj. do
sjednaného data dosažení účelu dotace. MČ se zavázala dotaci finančně vypořádat v rámci
finančního vypořádání MČ s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. Protože nebylo dosaženo
účelu dotace, budova nebyla dostavěna, vznikla MČ povinnost vrátit finanční prostředky ve
výši 300 mil. Kč do rozpočtu hlavního města Prahy, a to do 30 dnů ode dne schválení Zprávy
o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2019 závěrečného účtu (tj. do 01.08.2020). Dne 03.03.2020 proběhlo jednání MČ se zástupci
Zastupitelstva hl. m. Prahy ohledně návrhu finančního vypořádání za rok 2019, ve kterém MČ
požádala o možnost vrácení dotace ve výši 300 mil. Kč formou splátkového kalendáře
s desetiletou splatností vždy ke dni 30.1 O. daného roku. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 15/22 ze dne 19.03.2020 byla schválena pouze změna termínu vrácení uvedené částky a to
do 31.12.2020, nikoliv možnost splácení dotace formou splátek. Usnesením Rady hl. m. Prahy
č. 958 ze dne 18.05.2020 byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, který obsahoval tuto změnu
termínu, tj. do 31.12.2020. K podepsání Dodatku č. 1 ze strany MČ však nedošlo. Tím, že MČ
nepodepsala Dodatek č. 1, prodloužení termínu do 31.12.2020 nenabylo platnosti, a tudíž se
vratka dotace ve výši 300 mil. Kč stala splatnou podle termínu uvedeného ve Smlouvě, tj. ke
dni 01.08.2020. Bylo zjištěno, že MČ dne 30.03.2021 převedla na účet hl. m. Prahy část dotace
ve výši 55 161 766,73 Kč (bankovní výpis č. 55). K datu ukončení přezkoumání hospodaření
za rok 2020 na místě, tj. ke dni 15.04.2021, nedošlo k vrácení zbývající částky ve výši
244 838 233,27 Kč na účet hl. m. Prahy.
MČ porušila rozpočtovou kázeň ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
tím, že zadržela peněžní prostředky poskytnuté jako dotace, neboť nevrátila poskytnuté finanční
prostředky v plné výši v termínu stanoveném ve Smlouvě.
Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:
o
finanční riziko uloženého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podle
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Právnípředpis: Zákon č. 563/199I Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 27 odst. I písm. h)

Majetek určený k prodeji nebyl k 16.12.2020 přeceněný na reálnou hodnotu. Jednalo se
o převody nemovitostí, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva MČ č. 040/2020 048/2020 ze dne 16.12.2020. Jednalo se např. o:
- převod podílu 3/4 na pozemku parc. č. 2280 s domem č. p. 819, V Zahradách 1 O, k. ú. Libeň,
za cenu ve výši 8 180 000 Kč (pořizovací cena nemovitostí činila 5 477 181 ),
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- převod pozemku parc. č. 365/1 s domem č. p. 280, Okrouhlická 20 a pozemku parc. č. 366
a pozemku parc. č. 365/5, vše k. ú. Kobylisy, za cenu ve výši 9 058 000 Kč (pořizovací cena
nemovitostí činila celkem 1 569 372 Kč),

- převod pozemků parc. č. 836/1, parc. č. 836/2, parc. č. 836/4 a parc. č. 837/1, vše k. ú. Troja,
za cenu ve výši 12 249 000 Kč (pořizovací cena nemovitostí činila celkem 2 267 938 Kč),
- převod pozemku parc. č. 646, k. ú. Libeň, za cenu ve výši 16 050 000 Kč (pořizovací cena
nemovitosti činila 1 060 800 Kč),
- převod podílu 1/2 na pozemku parc. č. 557/6, k. ú. Kobylisy, za cenu ve výši 34 700 000 Kč
(pořizovací cena nemovitosti činila 7 966 200 Kč),
- převod pozemku parc. č. 2024/8 a parc. č. 2628/5, vše k. ú. Kobylisy, za cenu ve výši
2 158 000 Kč (pořizovací cena nemovitostí činila 36 558 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 31.12.2020 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 31.12.2020 byla vykázána hodnota majetku nižší o cca 64 O 17 tis. Kč.

►

ustanovení§ 8 odst. 2 a 4

Přezkoumáním zůstatků účtů hlavní činnosti vykázaných v rozvaze k 31.12.2020
v návaznosti na inventurní soupisy bylo zjištěno:
- na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery byl vykázán stav ve výši
31 380 750,60 Kč. Přezkoumáním zůstatku bylo zjištěno, že se jednalo o neinvestiční transfery
poskytnuté MČ ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a transfery
poskytnuté MČ z rozpočtu hl. m. Prahy, které byly následně převedeny zřízeným příspěvkovým
organizacím. K 31.12.2020 nedošlo k promítnutí čerpání transferů do účetnictví. Např. MČ
obdržela účelové neinvestiční dotace na podporu registrovaných sociálních služeb
poskytovaných občanům hl. m. Prahy v celkové výši 23 753 tis. Kč (ÚZ 13305). Částky byly
poukázány zřízeným příspěvkovým organizacím Gerontologickému centru a Sociálním
a ošetřovatelským službám Praha 8. K 31.12.2020 bylo vyčerpáno 23 574 tis. Kč, ale do
nákladů MČ na účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
a souvztažně na účet 389 - Dohadné účty pasivní částky nebyly zaúčtovány. Došlo tak ke
zkreslení výsledku hospodaření vykázaného ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2020,
- inventurní soupis analytického účtu 389 0400 - Dohadné účty pasivní, ÚZ 81, ve výši
8 278 510,75 Kč, nebyl rozepsán na jednotlivé částky, operativní evidence, podle které by bylo
možné jednotlivé závazky jednoznačně určit, nebyla doložena,
- inventurní soupis účtu 388 - Dohadné účty aktivní, byl rozepsán pouze na částky podle ÚZ,
jednotlivé částky nebyly doloženy operativní evidencí, podle které by bylo možné zjištěný
majetek jednoznačně určit.
Inventarizace majetku a závazků na uvedených účtech nebyla řádně provedena,
inventurní soupisy nebyly vyhotoveny v souladu s ustanovením § 30 odst. 7 písm. a) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku toho tak účetnictví MČ
nebylo vedeno správně a průkazně, jak ukládá ustanovení § 8 odst. 2 a 4 tohoto zákona.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 a popř. předchozí roky
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1

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby
a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):
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: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 25 odst. 1

MČ dne 27.06.2019 (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
59 290 Kč včetně DPH (např. faktura č. 1901040117 ze dne 01.07.2019). Předmětné lavičky
měla společnost svěřeny ve správě na základě smlouvy o výpůjčce č. 2011/0810/MO.DEP ze
dne 09.11.2011. 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.

NAPRAVENO.
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 27.06.2019 (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.

NAPRAVENO.
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
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►

ustanovení§ 2 5

MČ uzavřela dne 19.08.1994 s Nadací Bona (dále Nadace) nájemní smlouvu
č. HS94106. Předmětem smlouvy je pronájem nemovitostí za účelem realizace projektu
„Chráněné bydlení" pro psychiatrické pacienty. Nájemce (Nadace) je oprávněn pronajaté
nemovitosti užívat jen k tomuto účelu. Jedná se o pronájem nemovitostí (objektů k bydlení)
včetně souvisejících pozemků, kde u každého objektu bydlení byl uveden počet bytů, který byl
předmětem nájmu. Poslední aktualizace předmětu nájmu byla provedena Dodatkem č. 8 ze dne
20.06.2005.
Dále bylo zjištěno, že MČ měla uzavřeny nájemní smlouvy na pronájem bytů fyzickým
osobám (k 20.01.2020 v počtu 30 smluv), ve kterých bylo uvedeno, že nájemné bude hrazeno
na bankovní účet Nadace. Oprávnění vybírat nájemné z těchto nájemních smluv a povinnost
tyto finanční prostředky použít na správu a údržbu těchto bytů měla Nadace stanoveno na
základě dodatku č. 10 odst. 8 ze dne 03.07.2013 k nájemní smlouvě č. HS94106. Nájemné
z těchto bytů bylo stanoveno ve výši v místě a čase obvyklém (cca 120 Kč/m2/měsíc) a celkem
se jednalo o výnos ve výši 236 521 Kč měsíčně. Jednalo se např. o nájemní smlouvu ze dne
06.02.2003 na pronájem bytu č. 2 na adrese U Draháně č. p. 143/17 v Praze 8, ze dne 30.06.2000
na pronájem bytu č. 2, na adrese U Draháně č. p. 145/19 v Praze 8, ze dne 06.11.1998 na
pronájem bytu č. 2, na adrese Pod Čimickým hájem č. p. 179 v Praze 8, ze dne O 1.10.2015 na
pronájem bytu č. 9, na adrese Pod Čimickým hájem č. p. 201 v Praze 8, ze dne 24.04.2017 na
pronájem bytu č. 8 na adrese Pod Čimickým hájem č. p. 201 v Praze 8. V dodatku č. 10 ze dne
03.07.2013 bylo v odst. 7 kromě jiného uvedeno "V pronajatých nemovitostech se nacházejí
rovněž byty, jejichž nájemci mají platné nájemní vztahy s Městskou částí Praha 8 coby
pronajímatelem. Uvolněné nájemní byty je Nadace coby nájemce oprávněna zařadit do
realizace svého projektu Chráněné bydlení a dál je „podnajímat".
Porovnáním počtu bytů, které byly předmětem nájmu na základě dodatku č. 8 ze dne
20.06.2005, informací uvedených na katastru nemovitostí a s předloženým přehledem pronájmu
30-ti bytů fyzickým osobám (ze dne 20.01.2020) bylo zjištěno, že MČ pronajímá u níže
uvedených nemovitostí více bytů, než se v objektu nachází:
- č. p. 143, ul. U Draháně - 4 byty pronajaté Nadaci dle nájemní smlouvy, 3 smlouvy uzavřené
na pronájem bytu mezi MČ a fyzickou osobou, ale počet bytů dle katastru nemovitostí je 4,
- č. p. 145, ul. U Draháně - 4 byty pronajaté Nadaci dle nájemní smlouvy, 1 smlouva uzavřená
na pronájem bytu mezi MČ a fyzickou osobou, ale počet bytů dle katastru nemovitostí je 4,
- č. p. 179, ul. Pod Čimickým hájem - 6 bytů pronajatých Nadaci dle nájemní smlouvy, l
smlouva uzavřena na pronájem bytu mezi MČ a fyzickou osobou, ale počet bytů dle katastru
nemovitostí je 6,
- č. p. 200, ul. Pod Čimickým hájem - 29 bytů pronajatých Nadaci dle nájemní smlouvy, 4
smlouvy uzavřené na pronájem bytu mezi MČ a fyzickou osobou, ale počet bytů dle katastru
nemovitostí je 30.
Kontrolní skupina konstatuje, že MČ ve výše uvedených objektech má uzavřen
pronájem na více bytů než je skutečný počet bytů, které lze pronajmout dle informací z katastru
nemovitostí. MČ neaktualizovala předmět nájmu v návaznosti na aktuálně uzavřené nájemní
smlouvy na byty mezi MČ a fyzickými osobami o byty, které byly postupně uvolňovány
fyzickými osobami a byly na základě dodatku č. 10 ze dne 03.07.2013 zařazeny do projektu
„Chráněné bydlení" a jejichž nájemcem se stala následně Nadace. MČ nepředložila ke dni
ukončení 2. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 na místě dne 24.01.2020 aktuální
přehled bytů, které byly pronajaty Nadaci. Dle sdělení odboru správy majetku Úřadu MČ tuto
evidenci nevedla a neměla přehled o využití finančních prostředků z nájemného za pronájem
bytů fyzickým osobám dle dodatku č. 10 ze dne 03.07.2013. MČ rovněž neměla přehled o tom,
zda je naplňován účel nájemní smlouvy HS94106, tj. že byty jsou pronajímány nájemcům
pouze v rámci projektu „Chráněné bydlení". V oblasti pronájmu bytů Nadaci neměla MČ
funkční kontrolní systém podle ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je povinností vedoucího orgánu veřejné správy
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a vedoucích zaměstnanců minimalizovat mimo jiné i finanční, právní a jiná rizika vznikající
v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy.

NAPRAVENO.
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 zněnípozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,
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. 710 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 15.02.2019),
- 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
21.01.2019),
- vybudování schodů v parku Pod Korábem ve výši 878 813 Kč bylo zařazeno dne 30.12.2019,
dokladem č. 800000107, (kolaudace dne 28.01.2019).
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.
NAPRAVENO.
Právnípředpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 35 odst. I

Na základě Smlouvy o výstavbě uzavřené dne 15.10.2010 se společností Metrostav
Development a.s. (následně byla postoupena na Metrostav Alfa s.r.o.) zahájila MČ výstavbu
polyfunkční budovy Nová Palmovka v ceně 1,025 mld. Kč bez DPH. Smlouvu o výstavbě MČ
následně dne 25.10.2011 postoupila na založenou společnost Centrum Palmovka, a.s., která
stavbu financovala z prostředků poskytnutých ze strany MČ na základě Smlouvy o půjčce ze
dne 25.10.2011. V roce 2015 z důvodu soudního sporu mezi Centrum Palmovka, a.s.,
a Metrostav Alfa s.r.o o platnost Smlouvy o výstavbě zastavila Centrum Palmovka, a.s., úhradu
faktur za stavební práce a následně došlo v roce 2015 ze strany Metrostav Alfa s.r.o. k zastavení
výstavby budovy.
Dne 04.04.2018 schválilo Zastupitelstvo MČ uzavření Smlouvy o postoupení Smlouvy
o výstavbě, na základě které došlo ke zpětnému postoupení výstavby budovy zpět na MČ
a zároveň došlo k zavedení účetní hodnoty rozestavěné budovy do účetnictví MČ (účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, doklad č. 900000020 ze dne 28.12.2018) v ocenění
ve výši 634 424 813,75 Kč. Dne 03.07.2018 uzavřela MČ s hlavním městem Prahou smlouvu
č. 2018/0575/OSM.DOBCH - Smlouva o financování dostavby sídla městské části Praha 8
a zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen Smlouva). Předmětem
smlouvy bylo poskytnutí investiční účelové dotace v celkové výši 600 000 000 Kč (ve 3
splátkách) na krytí části nákladů spojených s výstavbou budovy Nová Palmovka s tím, že
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některé prostory bude následně užívat Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, přičemž
dostavba měla být realizována nejpozději do 30.06.2019. MČ se zavázala dotaci finančně
vypořádat v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2019.
Nevyčerpané prostředky je dle Smlouvy MČ povinna vrátit do 30 dnů ode dne schválení
závěrečného účtu MČ za rok 2019 v Zastupitelstvu MČ. Dne 09.07.2018 MČ uzavřela
s Metrostav Alfa s.r.o. smlouvu č. 2018/0580/OPS/DVZ na úpravu projektové dokumentace
pro změnu stavby s ohledem na změnu účelu použití budovy Nová Palmovka (pro potřeby
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy), která však byla oběma stranami dne 08.11.2019
ukončena. Dne 07.11.2018 byla dopisem ze strany Metrostav Alfa s.r.o. jednostranně ukončena
Smlouva o výstavbě, přičemž k protokolárnímu předání staveniště mezi MČ a Metrostav Alfa
s.r.o. došlo až dne 08.11.2019.
K datu provádění 2. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 (24.01.2020) byla
budova Nová Palmovka rozestavěná, přičemž výstavba nepokračovala od okamžiku jejího
zastavení ze strany Metrostav Alfa s.r.o. Na budově byly mezitím provedeny pouze udržovací
práce a dále zajišťovací stavební práce proti zatékání a korozi.
Z první splátky dotace ve výši 300 mil. Kč byly v rámci finančního vypořádání za rok
2018 ponechány k použití na stejný účel prostředky ve výši 74 971 17 5, 19 Kč. V roce 2019
bylo z účelové investiční dotace čerpáno (výdaje označené UZ 90, ORG 80630080112) 19 809
mil. Kč (údaje neuzavřeného účetnictví měsíce 12/2019). Jednalo se o úhradu projektové
dokumentace na změnu účelu stavby ve výši 2 934 250 Kč, částku ve výši 6 852 014 Kč na
zajištění rozestavěné budovy proti zatékání. Dále se jednalo o paušální výdaje za výkon
projektového managementu ve výši 95 741 Kč měsíčně a výkon technického dozoru stavebníka
ve výši 272 250 Kč měsíčně, zpracování výkazu výměr ve výši 598 950 Kč. Celkem bylo z 1.
splátky dotace ve výši 300 mil. Kč již vyčerpáno 244 838 233 Kč. Vzhledem k tomu, že MČ
nesplnila ustanovení vyplývající ze Smlouvy, tj. termín dokončení výstavby budovy,
a s ohledem na to, že MČ v reálné výstavbě nadále nepokračuje, hrozí riziko vrácení účelové
investiční dotace ve výši 300 mil. Kč do rozpočtu hl. m. Prahy.
Z dostupných dokladů (usnesení Rady a Zastupitelstva MČ) vyplývalo, že se orgány
MČ v průběhu roku 2019 situací rozestavěné budovy Nová Palmovka zabývaly, tj. variantou
možného prodeje rozestavěné budovy nebo dostavby s použitím úvěru. K datu ukončení 2.
dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebylo konečné rozhodnutí přijato. Dlouhodobé
nedořešení situace může způsobit chátrání nedostavěné budovy, riziko jejího poškození
a v závislosti na čase může dojít k postupnému snižování možného zisku v případě rozhodnutí
o jejím prodeji. Uvedené má a bude mít negativní dopad na hospodaření MČ, kdy i přes
zastavení stavby plynou paušální měsíční výdaje na zajištění investorského dozoru, činnost
koordinátora BOZP, výkon projektového managementu a výkon technického dozoru, za rok
2019 celkem ve výši 7 682 892 Kč, a další náklady jako např. náklady na právní služby při
zastupování MČ advokátem v soudních sporech mezi MČ a Metrostav Alfa s.r.o., za rok 2019
ve výši 3 178 835 Kč. Dále probíhá soudní spor mezi MČ a Metrostav Alfa s.r.o. o zaplacení
částky ve výši 2 365 830 Kč s úrokem z prodlení 9,75 % ročně na základě rozhodčího nálezu
ze dne 06.11.2019.
S majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, nebylo v případě postupu při výstavbě budovy
Nová Palmovka nakládáno účelně a hospodárně, jak ukládá ustanovení § 35 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

NENAPRAVENO.
MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Bylo však zjištěno, že
zásadní rozhodnutí ve vyřešení situace Nová Palmovka nebylo přijato a provozní výdaje
související s rozestavěnou budovou nadále trvají. Rovněž trvá finanční riziko související
s vratkou dotace ve výši 244 838 tis. Kč (podrobně popsáno v nedostatku na straně 9 této
zprávy).
Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností
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- riziko nehospodárného, neefektivního a neúčelného vynaložení finančních prostředků
v důsledku prodlevy zásadního rozhodnutí ve vyřešení situace Nová Palmovka.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

►

ustanovení§ 18

MČ jako zadavatel nestanovila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky rozdělené na
části v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. MČ vystavila na úklid listí na podzim 2019 v jednotlivých oblastech svého území
celkem 14 objednávek: dne 19.11.2019 č. 1894 (pouze proměnná část, plné označení je
2019/1894/OZP.DSMZ/PP), 1895 a 1898, dne 20.11.2019 č. 1905 a 1907, dne 21.11.2019
č. 1909, 1910, 1911, 1919 a 1920, dne 25.11.2019 č. 1931, dne 26.11.2019 č. 1938 a dne
27.11.2019 č. 1946 a 194 7. Podkladem každé z uvedených objednávek byly nabídky tří
dodavatelů, takže byl dodržen postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
vnitřního předpisu: Směrnice Úřadu MČ pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 9.1.2019. V uvedeném případě se jednalo o veřejnou zakázku rozdělenou na části, které
byly zadávány v časové souvislosti, a to podlimitní, neboť součet cen bez DPH uvedených
objednávek činil 4 669 922,06 Kč. Jako veřejné zakázky malého rozsahu mohly být zadány
menší části, u nichž by součet nepřesáhl 20 % souhrnn é předpokládané hodnoty. Zbývající části
veřejné zakázky měly být zadávány postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě
veřejné zakázky, tedy v režimu podlimitní veřejné zakázky. MČ tím, že nestanovila celkovou
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky rozdělené na části a její převážnou část nezadávala
v podlimitním režimu, nedodržela ustanovení § 18 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

NAPRAVENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
smm1

Právní předpis: 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.

NENAPRAVENO.
MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Bylo však zjištěno, že
k 31.12.2020 byl opět zjištěn rozdíl mezi účetním stavem na podrozvahovém účtu v příloze
a stavem v inventurním soupisu ve výši 23 129 711,46 Kč.
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.
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MČ uzavřela dne 27.06.2019 smlouvu č. 2019/0076/OSM.DOBCH na prodej pozemk u
parc. č. 9, k. ú. Kobylisy, za cenu ve výši 1 114 740 Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí
byl podán dne 17.09.2019. Pozemek byl vyřazen z majetkové evidence a z účetnictví (účet 031
- Pozemk y, doklad č. 800000023 ze dne 18.09.2019) a byl zaúčtován výnos z prodeje pozemku
(účet 647 - Výnosy z prodeje pozemk ů, doklad č. 27000047 ze dne 17.09.2019). 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.

NAPRAVENO.
Právní předpis: 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.
NAPRAVENO.

►

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.
NAPRAVENO.

►

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
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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,
- 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.

NENAPRAVENO.
MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Bylo zjištěno, že k datu
31.12.2019 a k datu 31.12.2020 byly vytvořeny opravné položky ve správné výši v hlavní
činnosti k účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky. V podnikatelské činnosti však MČ
nepostupovala při tvorbě opravných položek k 31.12.2019 a k 31.12.2020 v souladu
s 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.
Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:
- opravné položky vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku v rozvaze.
V důsledku nedodržení metody postupu tvorby opravných položek vzniká riziko nedodržení
ustanovení § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle
kterého má účetní závěrka podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

►

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 377 - 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
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jednotlivých analytických účtů v celkové výši 33 321 783,54 Kč. Rozdíl nebyl průk azně
doložen a rovněž nebyl proúčtován inventarizační rozdíl ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 O

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 2 833 303 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.,
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.
NENAPRAVENO.
MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Kontrolní skupině nebyl
předložen ani na vyžádání položkový rozpis k zůstatku na účtu 377 - Ostatní krátkodobé
pohledávky k 31.12.2020. Nebylo tak možné potvrdit, že inventarizací byl ověřen skutečný stav
účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky.

►

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 27.07.2018 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 10.04.2017 byla uhrazena
záloha ve výši 14 600 Kč na nákup 4 ročních kuponů MHD pro zaměstnance MČ zařazené do
Úřadu MČ,
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- inventurn í 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 uhr azena záloha ve výši 129 tis. Kč na představení pro seniory.
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 inventurn ích 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.

NAPRAVENO.
b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2020
• byly zjištěny následující 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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právnípředpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněnípozdějších předpisů

►

ustanovení§ 65 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3

Dne 16.09.2020 proběhlo zasedání Zastupitelstva MČ. Kontrolní skupině nebyl k datu
ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření (30.09.2020) předložen zápis z tohoto zasedání.
MČ tak nedoložila, že bylo dodrženo ustanovení § 65 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je nutné zápis ze zasedání zastupitelstva
hlavního města Prahy pořídit do 7 dnů po skončení zasedání a zápis musí být uložen na
Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. Podle ustanovení § 87 odst. 3 se na postavení
a jednání zastupitelstva městské části obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení
a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak.
NAPRAVENO.
Právnípředpis: Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů

►

ustanovení§ 7 odst. 1 písm. a)

Ve spise zaměstnankyně s osobním číslem 17136 byl zjištěn dokument tajemníka Úřadu
MČ, ve kterém bylo uvedeno, ... "ode dne 01.10.2018 Vás pověřuji vedoucí útvaru interního
auditu a kontroly Úřadu MČ". V pracovní náplni zaměstnankyně k 01.10.2018 bylo uvedeno
"pověřena vedením útvaru interního auditu a kontroly Úřadu MČ." Kontrolní skupině bylo
doloženo, že výběrové řízení na pozici vedoucí útvaru interního auditu a kontroly Úřadu MČ
bylo vyhlášeno dne 21.11.2018 a 25.02.2019, tzn. naposledy více než před rokem a 7 měsíci.
Obě výběrová řízení byla však zrušena. Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, je výběrové řízení podmínkou pro jmenování do funkce vedoucího
úřadu a vedoucího úředníka. "Pověření výkonem funkce vedoucího odboru nebo oddělení" je
institutem, který zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezná, a nahrazení řádného obsazení funkce
vedoucího úředníka „pověřením" může být považováno za nepřípustné obcházení tohoto
zákona. Tím, že je funkce vedoucího útvaru interního auditu a kontroly Úřadu MČ dlouhodobě
vykonávána pouze formou pověření tajemníkem Úřadu MČ, nebylo rovněž naplněno
ustanovení§ 29 odst. 2 písm. i) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
- 19 -

předpisů, podle kterého vedoucího útvaru interního auditu jmenuje a odvolává rada městské
části hlavního města Prahy na návrh starosty městské části. Podle Metodického doporučení
k činnosti územních samosprávných celků odboru veřejné správy, dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra z roku 2009 lze ve výjimečných situacích pověřit vedoucího
úředníka výkonem funk ce, avšak pouze po nezbytně nutnou dobu, než bude funkce řádně
obsazena (tj. po dobu nutnou pro vyhlášení a ukončení výběrového řízení) a s podmínkou, že
výběrové řízení musí být vyhlášeno bezodkladně. Obdobná situace byla zjištěna rovněž
u zaměstnance, který byl od 27.02.2019 pověřený vedením odboru kultury, sportu a mládeže,
zaměstnance pověřeného vedením odboru ekonomického od 29.03.2019, zaměstnance
pověřeného vedením oddělení přestupkového odboru dopravy ode dne 20.11.2018 a dalších
zaměstnanců MČ zařazených do Úřadu MČ dlouhodobě pověřených vedením, např. vedením
odboru sociálních věcí, vedením oddělení obchodního odboru správy majetku, vedením
oddělením hospodářské správy odboru kanceláře starosty.

NAPRAVENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,
ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 14 odst. 7

Na základě faktury č. 202353 (zaúčtována správní firmou OSMS a.s.) ze dne 09.12.2020
ve výši 377 768 Kč uhradila MČ finanční spoluúčast Bytovému družstvu Karolin 115, IČ:
014181131, za připojení (samostatná přípojka) nebytového prostoru č. 502 k rekonstruované
plynové kotelně v objektu Thámova 115/22, k. ú. Karlín. Tento nebytový prostor MČ eviduje
(a odepisuje) ve svém majetku na účtu 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek jako oceněné
věcné břemeno užívání. Uvedená částka byla nesprávně zaúčtována do nákladů podnikatelské
činnosti na účet 511 - Opravy a udržování, přičemž se nejednalo o opravu, ale o změnu způsobu
vytápění, tj. o technické zhodnocení dlouhodobého majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ.
Nebylo tak postupováno v souladu s ustanovením§ 14 odst. 7 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, když nebylo
účtováno o technickém zhodnocení ostatního dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění
převýšilo 40 000 Kč. V důsledku toho došlo ke snížení hodnoty ostatního dlouhodobého
hmotného majetku na účtu 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek a neoprávněnému zvýšení
nákladů na zajištění a udržení příjmů podnikatelské činnosti ve výši 377 768 Kč v účetní
závěrce k 31.12.2020, a tím ke snížení hospodářského výsledku o uvedenou částku
k 31.12.2020. Výdaje měly být správně čerpány z kapitálových výdajů, nikoliv z nákladů
podnikatelské činnosti. V obou případech neproběhla správně předběžná kontrola při řízení
veřejných výdajů před vznikem závazku ve smyslu ustanovení § 13 odst. 4 vyhlášky
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kterou ve
své působnosti zajistí správce rozpočtu, neboť nebyly správně určeny zdroje financování akce.
NAPRAVENO.
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 zněnípozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,
ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 14 odst. 12
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Bylo zjištěno, že na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hm otný majetek byl
k 31.08.2020 veden nesprávně majetek, jehož pořizování bylo již ukončeno. Jednalo se o:
- revitalizaci parku a náměstí Krakov ve výši cca 35 072 tis. Kč - kolaudační souhlas ze dne
26.04.2019,
- rekonstrukci kulturn ího domu Krakov a stavbu Pavilonu ve výši cca 8 080 tis. Kč - kolaudační
souhlas ze dne 26.09.2018,
- rekonstruk ci okolí bikrosové dráhy ve výši cca 4 206 tis. Kč - kolaudační souhlas ze dne
17.07.2018,
- revitalizaci Lowitova mlýna ve výši cca 6 920 tis. Kč - zápis o předání díla ze dne 31.05.2018.
MČ nezařadila uvedený pořízený dlouhodobý hmotný majetek v souladu s okamžikem
uskutečnění účetního případu, kterým je podle ustanovení bodu 6.1.3. ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehm otný majetek a dlouhodobý hm otný majetek uvedení tohoto majetku do stavu
způsobilého k užívání. Nebylo tak postupováno v souladu s ustanovením§ 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, podle kterého se dlouhodobým hmotným majetkem stává pořizovaný majetek
okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozum í dokončení pořizovaného
majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho
užívání. Jednotlivé částky nebylo možno přesně vyčíslit, neboť v inventurním soupisu majetku
k 31.12.2019 vedeného na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nebyly
jednotlivé investiční akce rozlišeny, např. formou ORG, a některé položky byly nejednoznačně
označeny, takž e nebylo možno zjistit, ke které akci patří. V důsledku nepředání dokum entace
dokončených staveb k jejich zavedení do majetkové evidence, došlo ke zkreslení jednotlivých
položek majetku v rozvaze k 31.08.2020 a rovněž nebylo zahájeno odpisování podle ustanovení
§ 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, ve znění pozdějších
předpisů, podle kterého se dlouhodobý majetek odpisuje postupně v průběhu jeho používání.
Uvedený nedostatek svědčí rovněž o nesprávně provedené dokladové inventarizaci majetku
vedeného na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2019.
NAPRAVENO.

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zněnípozdějších předpisů

►

ustanovení§ 25

Dokladem č. 800000003 ze dne 31.01.2020 došlo k vyřazení dvou osobních automobilů
Ford Focus v pořizovací ceně celkem 714 tis Kč. Podkladem k vyřazení byla faktura ve výši 20
tis. Kč za prodej těchto vozů prostřednictvím zprostředkovatele. Podle vnitřní směrnice
"Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, svěřeným do správy Městské části Praha 8, který je veden v evidenci
odborů Úřadu Městské části Praha 8", schválené usnesením Rady MČ č. 0177/2015 ze dne
01.04.2015, odprodej přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená
odborným odhadem nepřesahuje 50 000 Kč, schvaluje poradní skupina tajemníka Úřadu MČ
na základě návrhu vedoucího příslušného odboru Úřadu MČ. Výsledné rozhodnutí je
v pravomoci tajemníka Úřadu MČ. Bylo zjištěno, že návrh na vyřazení prodejem u obou vozidel
byl schválen poradní skupinou tajemníka Úřadu MČ dne 30.09.2019, tajemníkem Úřadu MČ
byl pak schválen dne O 1.10.2020. Bylo však zjištěno, že Smlouvy o zprostředkování prodeje
vozů č. 2020/0015/OKS.DHS ač. 2020/0027/OKS.DHS byly uzavřeny již 20.09.2019, tedy
před rozhodnutím tajemníka Úřadu MČ o vyřazení tohoto majetku. Obdobná situace byla
zjištěna u vyřazení vozu Ford Transit v pořizovací ceně ve výši 652 350 Kč (doklad č. 80000006
ze dne 24.08.2020), kdy byla dne 20.07.2020 uzavřena Smlouva o zprostředkování prodeje
vozidla č. 2020/0392/OKS.OHS, ačkoliv návrh na vyřazení tohoto majetku byl schválen
poradní skupinou tajemníka Úřadu MČ dne 21.07.2020 a potvrzen rozhodnutím tajemníka
Úřadu MČ dne 23.07.2020. Vnitřní kontrolní systém ve smyslu ustanovení § 25 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyl v této oblasti funkční,
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neboť byly uzavřeny smlouvy, na základě kterých se MČ zavázala zprostředkovateli um ožnit
prodej majetku, ačkoliv neproběhl schvalovací proces pro odprodej tohoto majetku dle
podmínek schválených Radou MČ.

NAPRAVENO.

►

ustanovení§ 25

V roce 2019 byly nakoupeny požární pomůcky pro zřízenou organizační složku
"Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 8" ve výši 965 459 Kč (doklad
č. 310000604 ze dne 20.12.2019), které byly předány této organizační složce předávacím
protokolem ze dne 12.02.2020. Bylo zjištěno, že do majetkové evidence byly zařazeny pouze
4 dýchací přístroje v celkové výši 179 670 Kč, ostatní drobný dlouhodobý majetek uvedený na
faktuře ve výši 731 340 Kč nebyl ke dni ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření
(30.09.2020) do majetkové evidence zaveden (částka ve výši 54 449 Kč představovala
spotřební materiál). Jednalo se o zásahové komplety (15 kusů), přilby (15 kusů), zásahovou
obuv (15 párů), profi hasičské svítilny (15 kusů) a vývod pro plicní automatiku (4 kusy). MČ
neměla způsob účtování a evidence nakoupených textilií a obuvi, jako např. zásahových obleků,
zásahové obuvi, upraven vnitřní směrnicí, tzn., zda tyto věci bude považovat za majetek s dobou
použitelností delší než 1 rok nebo nikoliv. Drobný dlouhodobý hmotný majetek měl být
v souladu s ustanovením § 14 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, zaúčtován na účet 028 - Drobný
dlouhodobý hmotný majetek. Dále se jednalo o pomůcky, které měly být správně zaúčtovány
na podrozvahový účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, vzhledem k tomu, že si
MČ stanovila hranici pro účtování na tomto účtu od pořizovací ceny 1 700 do 3 000 Kč. Jednalo
se např. o 15 kusů držáku svítilny, 4 kusy kompozitních lahví.
V důsledku toho, že MČ neupravila vnitřní směrnicí oblast evidence a účtování
požárních pomůcek, nebylo možno potvrdit, že v této oblasti byl zaveden dostatečně funkční
vnitřní kontrolní systém, jak ukládá ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
NAPRAVENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 26 odst. I písm. a) a c) ve spojení s ust. § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Bylo zjištěno, že z kapitálových výdajů OdPa 6171 -Činnost místní správy, rozpočtové
položky 6121 - Budovy, haly a stavby byly hrazeny zálohy a spotřeba médií (voda, elektřina)
za odběrné místo "Czechpoint a kavárna Lodžská". Jednalo se o budovu bez č. p. na pozemku
parc. č. 1307/51, k. ú. Troja, tzv. "Pavilon Krakov", která byla zkolaudovaná dne 26.09.2018.
V rámci výstavby, tj. pořizování dlouhodobého hmotného majetku, byly náklady na spotřebu
vody a elektrické energie hrazeny z kapitálových výdajů správně, od data kolaudace, tj. uvedení
stavby do stavu způsobilého k užívání, měly být tyto náklady hrazeny z běžných výdajů
(podseskupení položek 515 - Nákup vody, paliv a energie). Jednalo se např. o doklad
č. 310000054 ze dne 06.02.2020 ve výši 3 380 Kč - záloha za odběr vody (zaúčtováno na účet
314 - Poskytnuté provozní zálohy) nebo doklad č. 310000134 ze dne 12.08.2020 ve výši 9 829
Kč za spotřebu elektrické energie (zaúčtováno na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek). Ve výše uvedeném případě nebyla funkční předběžná řídící kontrola při řízení
veřejných výdajů po vzniku závazku MČ podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) a c) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve spojení s ustanovením § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vše ve znění pozdějších předpisů,
kterou ve své působnosti mají zajistit příkazce operace a hlavní účetní, neboť nebyl vydán
pokyn ke změně účtování čerpání výdajů v návaznosti na dokončení pořizování dlouhodobého
majetku. Vzhledem k tomu, že uvedené prostory byly v roce 2020 pronajaty na základě nájemní
smlouvy č. 2019/0523/0SM.DOBCH ze dne 03.12.2019 a předpis nájemného a záloh na služby
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byly účtovány ve zdaňované činnosti, mělo být sledování záloh a spotřeby energií rovněž
vedeno ve zdaňované činnosti. V důsledku nesprávného postupu došlo ke zkreslování čerpání
kapitálových výdajů v roce 2019 ve výši 97 104 Kč a za období 1-8/2020 ve výši 49 729 Kč.

NAPRAVENO.
•

byly zjištěny následující chyby a
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

nedostatky

ve

smyslu

ustanovení

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

Právnípředpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 3 6 odst. 1

MČ
jako
půjčitel
uzavřela
dne
20.09.2020
smlouvu
o
vypujcce
č. 2020/0413/OKSMPP.SEK, jejímž předmětem byla výpůjčka nebytových prostor v objektu
Divadla Karla Hackera na adrese Klapkova 3/26, k. ú. Kobylisy. Smlouva byla uzavřena na
dobu neurčitou. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady MČ č. 0385/2020 ze dne
09.09.2020. MČ nedoložila, že zveřejnila záměr vypůjčit výše uvedený nemovitý majetek na
úřední desce. Nebylo tak postupováno v souladu s ustanovením § 3 6 odst. 1 zákona č. 131 /2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého záměry vypůjčit
nemovitou věc městská část zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orgánech
městských částí vyvěšením na úřední desce úřadu městské části. Pokud městská část záměr
nezveřejní, je právní jednání neplatné.

NAPRAVENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
smm1

Právnípředpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

►

ustanovení§ 25 odst. 2 písm. d)

Kontrolní skupinou bylo provedeno přezkoumání zabezpečení pohledávek proti
promlčení, které vznikly z titulu přestupků (pokut) za nedovolené parkování v rámci zón
placeného stání. Ve vzorku pohledávek evidovaných k 31.08.2020 na účtu 315 0700 Pohledávky k příjmovému účtu ZPS (zóny placeného stání) bylo zjištěno, že u některých
pohledávek (rozpočtových příjmů) nebyl vůbec zahájen proces vymáhání nároku na rozpočtové
příjmy podle příslušných právních předpisů (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Některé
pohledávky byly z důvodu nezahájení přestupkového řízení stornovány (např. pohledávka ve
výši á 500 Kč - variabilní symbol 2301099938, 2301097757, 2301101382). Dle sdělení
zaměstnankyň oddělení přestupkového odboru dopravy Úřadu MČ nebyly tyto pohledávky
vymáhány, neboť tato agenda není personálně zajištěna. Nedostatky ve výkonu uvedené agendy
byly zjištěny rovněž při kontrole výkonu přenesené působnosti, kterou provedli v roce 2019
zaměstnanci odboru dopravněsprávních činností MHMP. V roce 2020 byla provedena kontrola
plnění uložených opatření, která konstatovala, že uložená opatření nebyla vůbec splněna.
Nedostatky ve vedení agendy přestupků a vzniklých pohledávek byly v roce 2019 zjištěny
rovněž útvarem interního auditu a kontroly Úřadu MČ.
MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví
předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů po vzniku nároku orgánu veřejné správy.
V uvedené oblasti nebyl dostatečně zaveden vnitřní kontrolní systém, který je vedoucí orgánu
veřejné správy v rámci své odpovědnosti povinen zavést a udržovat pro hospodárný, efektivní
a účelný výkon veřejné správy, jak ukládá ustanovení§ 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
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kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) nebyla
přijata veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků.

NAPRAVENO.

►

ustanovení§ 27

MČ uzavřela dne 03.12.2019 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání
č. 2019/0523/0SM.DOBCH za účelem provozování kavárny s nájemným ve výši 28 tis. Kč
měsíčně a zálohami na služby ve výši 15 tis. Kč měsíčně na dobu určitou 3 let. Jednalo se
o místnosti o výměře 104,84 m2, v budově bez č. p., tzv. pavilon Krakov, a část pozemku
o výměře 83 m2, parc. č. 1307/1, k. ú. Troja. V článku V. Nájemné a platební podmínky v bodě
5.7. bylo uvedeno: "Nájemce se zavazuje splnit požadavek pronajímatele na složení peněžních
prostředků k zajištění nájemného, smluvních pokut, příslušenství pohledávek a úhrady za
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním prostor a k úhradě jiných závazků v souvislosti
s nájmem, a to ve výši 84 tis. Kč (dále jistota). Nájemce složí jistotu převodem na účet
pronajímatele před předáním předmětu nájmu. Složení jistoty je podmínkou pro předání
předmětu nájmu nájemci". Z předložené evidence předpisu a plateb bylo zjištěno, že nájemce
uvedenou jistotu nezaplatil, přesto tyto prostory v roce 2020 nájemce užíval. U výše uvedené
nájemní smlouvy byl přiložen list "Zařízení pavilonu Krakov", ve kterém byl uveden seznam
movitých věcí - zařízení kavárny v ocenění celkem ve výši 812 510 Kč. Tento list však nebyl
nijak označen, např. jako příloha smlouvy a ve smlouvě ani nebylo uvedeno, že zařízení
kavárny, tj. movitý majetek, je rovněž předmětem nájmu, např. s odkazem na přílohu smlouvy.
Vzhledem k tomu, že stavba objektu Pavilon Krakov, který nájemce užíval, nebyla ani ke dni
ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření (30.09.2020) zavedena do majetkové evidence
(stavba byla stále vedena na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek), nebyl ani
v majetkové evidenci zaveden movitý majetek zařízení kavárny, který byl součástí dodávky
stavby. Kontrolní skupině dále nebyl ke dni data ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření
předložen zápis o předání uvedené nemovitosti podepsaný nájemcem, ze kterého by vyplývalo,
který majetek nájemce převzal včetně potvrzených údajů o stavu elektroměru a vodoměru při
převzetí prostor, ze kterého se vychází při vyúčtování spotřeby elektřiny, vodného a stočného
nájemci. Dle vyžádané evidence předpisu a plateb ke dni 21.09.2020 bylo zjištěno, že jistota
nebyla nadále zaplacena, přičemž na nájemném a zálohách na služby byl k tomuto datu
nedoplatek ve výši 308 280 Kč. Upomínka č. 1 byla nájemci zaslána dne 21.09.2020, na základě
které nájemce část dluhu uhradil (50 % nájemného za období 4 -6/2020 a zálohy na služby za
období 4 - 6/2020, celkem 87 tis. Kč). V důsledku nedodržení ujednání nájemní smlouvy
a nevymáhání zaplacení kauce a nedoložení zápisu o předání prostoru, kontrolní skupina
zkonstatovala, že průběžná a následná řídící kontrola ve smyslu ustanovení § 27 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebyla funkční. V důsledku
výše uvedeného nebyla zajištěna ochrana majetku hlavního města Prahy, svěřeného MČ.
NAPRAVENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
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§ 7 odst. I

MČ uzavřela Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500 tis. Kč ze dne
22.09.2020 na rozvoj obce se společností IMMORENT Orion, s.r.o., a Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 3 mil. Kč na rozvoj obce ze dne 22.09.2020 se společností Net
Property s.r.o. Kontrolou zveřejnění smluv v registru smluv bylo zjištěno, že příslušná metadata
obsahovala chybnou identifikaci smluvních stran. Městská část Praha 8 byla uvedena v kolonce
publikujícího subjektu a současně v kolonce smluvní strany. Správně měl být v kolonce smluvní
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strany uveden investor (poskytovatel finančního příspěvku). Metadata rovněž neobsahovala
cenu.
Dne 22.09.2020 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj
obce se společností Invalidovna centrum s.r.o. ve výši 1 500 tis. Kč za účelem financování
vědy, vzdělávání a dalších aktivit MČ a bylo zjištěno, že příslušná metadata neobsahovala cenu.
MČ v těchto uvedených případech nepostupovala v souladu s ustanovením§ 5 odst. 1
a odst. 5 písm. a) a c) 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 cenu a identifikaci
smluvních stran, se 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.
NAPRAVENO.

D. Závěr
I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020, ve smyslu zákona
č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb
a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly
napraveny, byly zjištěny:
•

chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to:
- majetek umístěný v objektu „Garáž u Meteoru" v ocenění celkem ve výši 4 490 333 Kč
nebyl ke dni 15.04.2020 v rozporu s ustanovením§ 9 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, označen inventárními čísly, takže nebylo
možné potvrdit, že při inventarizaci za rok 2020 skutečně došlo k ověření fyzické existence
veškerého majetku v objektu a že bylo tedy postupováno v souladu s ustanovením § 6 výše
uvedené vyhlášky. Rovněž byly zjištěny nesprávnosti v údajích v majetkové evidenci (jiné
skutečné umístění majetku, než bylo uvedeno v evidenci) a nesprávné údaje (inventární čísla)
v inventurním soupisu,
- MČ neocenila některý majetek v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky
povinny oceňovat majetek způsoby podle tohoto zákona, neboť v některých případech
nepostupovala v souladu s ustanovením § 55 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, když nesprávně zahrnula do
pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku náklady na technickou
podporu tohoto majetku. Zároveň byly výdaje na tyto služby čerpány z kapitálových výdajů,
ačkoli měly být čerpány z výdajů běžných.
• chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení§ 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona
spočívající v:
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, spočívající v zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. MČ
nevrátila poskytnuté finanční prostředky v plné výši (v částce 300 mil. Kč) na účet hl. m.
Prahy v termínu (do 01.08.2020) stanoveném ve Smlouvě č. INO/16/06/000361/2018
o financování dostavby sídla městské části Praha 8 a Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy ze dne 03.07.2018,
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neúplnosti a nesprávnosti vedení účetnictví, neboť MČ k 31.12.2020 neocenila majetek
určený k prodeji reálnou hodnotou podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. h) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku toho byla v rozvaze
k 31.12.2020 vykázána hodnota majetku nižší o cca 64 O 17 tis. Kč,

nesprávnosti a neprůkaznosti účetnictví podle ustanovení§ 8 odst. 2 a 4 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť inventarizace účtu 373 -Krátkodobé
poskytnuté zálohy na transfery, účtu 389 0400 - Dohadné účty pasivní a účtu 388 Dohadné účty aktivní nebyla k 31.12.2020 řádně provedena, když inventurní soupisy
nebyly vyhotoveny v souladu s ustanovením § 30 uvedeného zákona. Zároveň došlo i ke
zkreslení výsledku hospodaření vykázaného ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2020.
v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za rok 2018:
o MČ nedodržela postup tvorby opravných položek k pohledávkám v podnikatelské
činnosti, neboť byly v nesprávné výši vytvořeny opravné položky k pohledávkám
po splatnosti. 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 opakovaného nedodržení metody postupu tvorby opravných položek
došlo ke zkreslení ocenění pohledávek netto v rozvaze také k 31.12.2020,
o inventarizace pohledávek na účtu 3 77 - Ostatní krátkodobé pohledávky
podnikatelské činnosti spravovaných firmou OSMS nebyla řádně provedena ani
k 31.12.2020, neboť kontrolní skupině nebyl předložen ani na vyžádání položkový
rozpis k zůstatku na účtu 377. MČ nedodržela ustanovení§ 30 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť při dokladové inventarizaci
k 31.12.2020 nezjistila skutečné stavy pohledávek podnikatelské činnosti
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.
v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za rok 2019:
o inventarizace podrozvahového účtu 905 0100 - Vyřazené pohledávky za
podnikatelskou činnost nebyla řádně provedena ani k 31.12.2020, neboť byl zjištěn
rozdíl mezi účetním stavem v příloze a stavem v inventurním soupisu ve výši
23 129 711,46 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 31.12.2020 nezjistila skutečné stavy vyřazených pohledávek
a neověřila, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví,
o s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, nebylo v případě postupu při výstavbě
budovy Nová Palmovka nakládáno účelně a hospodárně, jak ukládá ustanovení § 35
odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zásadní rozhodnutí ve vyřešení situace Nová Palmovka nebylo přijato a provozní
výdaje související s rozestavěnou budovou nadále trvají. Nadále rovněž trvá finanční
riziko související s vratkou dotace do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 244 838 tis. Kč.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti:
Kontrolní skupina, v souladu s ustanovením § 1 O odst. 4 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb., upozorňuje na následující rizika, která vyplývají z některých skutečností
zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků uvedených výše v této zprávě
(podrobně viz část B. a C. této zprávy):
- riziko snížení úrovně ochrany majetku před jeho zneužitím, ztrátou či odcizením
v důsledku neoznačení majetku inventárními čísly a nesprávných údajů v evidenci majetku,
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- finanční riziko uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
- riziko nehospodárného, neefektivního a neúčelného vynaložení finančních prostředků
v důsledku prodlevy zásadního rozhodnutí ve vyřešení situace Nová Palmovka,
- riziko nedodržení ustanovení§ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, v důsledku nedodržení metody postupu tvorby opravných položek
v podnikatelské činnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2020:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení§ 1 O odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004
Sb.:
a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ
b) podíl závazků na rozpočtu MČ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ

12,86 %
4,84 %
O%

IV. Výrok podle ustanovení§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:
U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové
odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního celku
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího
rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení§ 2 odst. 2 písm. i)
zákona č. 420/2004 Sb.).

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat
o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská
část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci
uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit městské části

podle ustanovení§ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 Kč.
Podle ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření MČ povinností Zastupitelstva MČ.
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení
§ 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro
výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních dne 15.04.2021.

- 27 -

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží
MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 26.04.2021

I

Podpisy kontrolorů:
Ing. Dagmar Pintová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
Ing. Lada Bořková
Ing. Libor David
Ing. Anna Švrčinová

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 8 o počtu 34 stran
(včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením§ 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se
starostou MČ, kterému byl předán stejnopis č. 2 dne .. /.í: .'!f.-. I!.~ ....

Ondřej Gros
starosta MČ

Příloha č. 1: Označení všech dokladů ajiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
MČ
Rozdělovník: stejnopis č. 1 - Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2-MČ
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Příloha č. 1
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
MČ Praha 8:
Střednědobý výhled rozpočtu
• Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 byl schválený usnesením ZMČ č. Usn 006/2020 ze dne
13.05.2020

Pravidla rozpočtového provizoria
•

Rozpočtové provizorium městské části Praha 8 na rok 2020 bylo schválené usnesením ZMČ č. Usn
037/2019 ze dne 18.12.2019

Návrh rozpočtu
•

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšený na úřední desce a v elektronické podobě od 28.04.2020 do
13.05.2020

Schválený rozpočet
•

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl schválený usnesením ZMČ č. Usn 006/2020 ze dne I 3.05.2020

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
•

Stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1, dne
14.05.2020

Rozpočtová opatření
•

Rozpočtová opatření č.: 01, 3020, 3022, 3014, 13, 10, 07, 11, 88, 126, 3054

Závěrečný účet
•

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválený usnesením ZMČ č. Usn 010/2020 ze dne 01.07.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
•

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 08/2020, 11/2020, 12/2020

Výkaz zisku a ztráty
•

Výkaz zisku a ztráty za hlavní a podnikatelskou činnost 08/2020, 11/2020, 12/2020

Rozvaha
•

Rozvaha za hlavní a podnikatelskou činnost 08/2020, 11/2020, 12/2020

Příloha
•

Příloha 08/2020, 11/2020, 12/2020

Účtový rozvrh
•

Účtový rozvrh 2020

Faktura
•

•

•

•
•

Faktury přijaté HČ č.: 1901110394, 2001170134, 2001040113, 1901110399, 2001110025, 2001040060,
2001310432, 2001310486, 2001310491, 2001310365, 2001310388, 2021310354, 2001040127,
2001200033, 2001110355, 2001170221, 2014800003, 2001170279, 2001020895, 2001310927,
2001040219, 2001040220, 2001040222, 2001110355, 2091040054, 2001310503, 2001020344,
2001020364, 2001310493, 2001020527, 2001040157, 2001040158, 2001020526, 2001020529,
2001040110,2001020365,2001010284,2001010522,2001010523
Faktury přijaté - investice č.: 2001020031, 2001020032, 2001040007, 200104001 I, 2001040019,
2001040025, 2001040036, 2001040041, 2001040051, 2001040060, 2001040067, 2001190001,
2001310003, 2001310041, 2001310060, 2001310091, 2001310114, 2001310163, 2001310220,
2001310223, 2001310255, 2001040158, 2001040161, 2001040172, 2001040175, 2001040181,
2001040189, 2001040196, 2001040198, 2001040199, 2001040202, 2001040203, 2001040204,
2001040205, 2001040214, 2001040215, 2001170221, 2001170279, 2001020895, 2001020978,
2001040260,2001040276,2001040278,2001040279,2001110354
Faktury přijaté VHČ č.: 2091040001, 2091040009, 2091040011, 2091040089, 2091170048,
2091040072, 2091170047, 2091040071, 2091040079, 2091040086, 2091040088, 2091040074,
209104070,2091040067
Faktury vydané VHČ č.: 2094130004, 2094130017, 2004040016, 2004040015, 2004040021,
2004040026,2004040027,2004040024,2094130026,2004310013
Faktury přijaté VHČ - OSMS č.: 200032, 200120, 200135, 200136, 200163, 200181, 200223, 200253,
200253,200304,200394,200441,200468,200483,200495,200496,200644,200645,201382,202353,
202431,202418,202417,202416,202415,202414,202413

Bankovní výpis
•

Bankovní výpis VHČ č.: 25, 18, 164, 178, 139, 168, 195, 36, 42, 47, 60, 286, 220, 262, 311, 242, 278,
183,297, 113, 138,159,338
Bankovní výpisy HČ č.: 226, 206, 202, 225, 228, 005, 004, 229

Účetní doklad
•

Účetní doklad HČ č.: 310000296 ze dne 22.06.2020, 320000273 ze dne 15.06.2020, 3100000 I 39 ze dne
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•

•

•

09.07.2020, 3100000086 ze dne 08.06.2020, 310000270 ze dne 19.06.2020, 3100000187 ze dne
20.05.2020, 3100000187 ze dne 21.05.2020, 3 I 0000244 ze dne 23.03.2020, 3 I 00000060 ze dne
08.06.2020, 61000013 ze dne 07.05.2020, 310000244 ze dne 23.02.2020, 310000187 ze dne 20.05.2020,
310000198 ze dne 21.05.2020, 310000149 ze dne 11.06.2020, 310000259 ze dne 18.06.2020,
3100000281 ze dne 14.12.2020, 310000580 ze dne 22.12.2020, 610000114 ze dne I 1.09.2020,
310000580 ze dne 22.12.2020, 310000136 ze dne 08.12.2020, 310000302 ze dne 15.12.2020, 310000147
ze dne 11.06.2020, 310000149 ze dne 11.06.2020, 330000003 ze dne 22.05.2020, 330000002 ze dne
16.06.2020, 310000023 ze dne O 1.07.2020, 310000021 ze dne O 1.07.2020, 310000193 ze dne 19.08.2020,
310000190 ze dne 19.08.2020, 310000007 ze dne 01.07.2020, 310000194 ze dne 21.05.2020, 310000140
ze dne 14.02.2020, 310000007 ze dne 03.03.2020, 310000183 ze dne 20.04.2020, 310000222 ze dne
22.04.2020, 310000007 ze dne O 1.06.2020, 3100000321 ze dne 25.06.2020, 950000035 ze dne
22.07.2020, 950000034 ze dne 22.07.2020, 950000036 ze dne 22.07.2020, 950000037 ze dne 22.07.2020,
950000038 ze dne 22.07.2020, 950000041 ze dne 22.07.2020, 950000039 ze dne 23.07.2020, 950000040
ze dne 23.07.2020, 950000042 ze dne 23.07.2020, 950000043 ze dne 23.07.2020, 950000044 ze dne
23.07.2020, 35000000 I ze dne O 1.10.2020, 350000002 ze dne O 1.10.2020, 350000004 ze dne 26.10.2020,
350000001 ze dne 21.12.2020, 950000218 ze dne 31.12.2020, 360000131 ze dne 20.11.2019, 950000176
ze dne 31.12.2020, 950000174 ze dne 31.1 2.2020, 950000172 ze dne 31.1 2.2020, 950000171 ze dne
31.12.2020
zařazení majetku: 800000003 ze dne 27.02.2020, 800000006 ze dne 15.06.2020, 800000075 ze dne
23.06.2020, 800000042 ze dne 30.06.2020, 800000045 ze dne 30.06.2020, 800000046 ze dne 30.06.2020,
800000002 ze dne 06.02.2020, 800000024 ze dne 25.09.2020, 800000012 ze dne 27.05.2020, 80000001
ze dne 04.05.2020, 800000022 ze dne 31.05.2020, 800000029 ze dne 31.08.2020, 800000030 ze dne
31.08.2020, 80000003 I ze dne 31.08.2020, 800000071 ze dne 15.12.2020, 800000077 ze dne 14.12.2020,
800000039 ze dne 15.09.2020, 800000026 ze dne 16.11.2020, 800000034 ze dne 18.11.2020, 800000086
ze dne 22.12.2020, 800000041 ze dne 30.10.2020, 800000016 ze dne 08.12.2020, 800000054 ze dne
30.11.2020, 800000053 ze dne 30.11.2020, 800000112 ze dne 28.12.2020, 800000104 ze dne 08.12.2020,
800000067 ze dne 14.12.2020, 800000112 ze dne 28.12.2020, 800000065 ze dne 16.12.2020, 800000068
ze dne 10.12.2020, 800000109 ze dne 10.12.2020
vyřazení majetku: 800000003 ze dne 31.01.2020, 800000012 ze dne 30.04.2020, 800000025 ze dne
20.07.2020, 80000006 ze dne 11.02.2020, 80000000 I ze dne 04.05.2020, 800000027 ze dne 31.08.2020,
800000028 ze dne 19.06.2020, 80000029 ze dne 31.08.2020, 800000031 ze dne 31.08.2020, 80000033
ze dne 31.08.2020, 80000006 ze dne 24.08.2020, 800000026 ze dne 20.07.2020, 800000038 ze dne
30.11.2020, 800000020 ze dne 11.12.2020, 800000025 ze dne 20.07.2020, 800000026 ze dne 20.07.2020,
800000027 ze dne 20.07.2020, 800000031 ze dne 11.12.2020, 800000034 ze dne 11.12.2020, 800000035
ze dne 17.12.2020, 800000038 ze dne 17.12.2020, 800000037 ze dne 17.12.2020
Účetní doklad VHČ č.: 250000032 ze dne 31.01.2020, 250000034 ze dne 24.08.2020, 240000002 ze dne
16.01.2020, 290000155 ze dne 22.07.2020, 260000005 ze dne 22.07.2020, 240000001 ze dne 9.03.2020,
260000006 ze dne 22.07.2020, 240000008 ze dne 13.03.2020, 260000007 ze dne 22.07.2020, 290000058
ze dne 07.08.2020, 600000003 ze dne 20.05.2020, 290000147 ze dne 19.06.2020, 270000021 ze dne
25.09.2020, 6000000001 ze dne 11.05.2020, 290000176 ze dne 27.07.2020, 600000003 ze dne
23.07.2020, 200000232 ze dne 27.08.2020, 270000050 ze dne 13.02.2020, 290000089 ze dne 13.02.2020,
270000002 ze dne 09.03.2020, 290000165 ze dne 21.02.2020, 290000207 ze dne 28.02.2020, 290000118
ze dne 13.03.2020, 270000051 ze dne 21.02.2020, 000200251 ze dne 27.01.2020, 000200266 ze dne
31.01.2020, 000200267 ze dne 24.01.2020, 000200266 ze dne 31.01.2020, 000200126 ze dne O 1.02.2020,
000200168 ze dne 01.02.2020, 000200198 ze dne 01.02.2020, 000200249 ze dne 14.02.2020, 000200168
ze dne 01.03.2020, 000200195 ze dne 13.03.2020, 000200210 ze dne 01.03.2020, 000222 ze dne
19.03.2020, 000200223 ze dne 19.03.2020, 000200150 ze dne 04.07.2020, 000200151 ze dne 21.04.2020,
000200357 ze dne 29.07.2020, 600000004 ze dne 19.11.2020, 600000005 ze dne 19.10.2020, 60000003
ze dne 19.11.2020, 240000020 ze dne 22.12.2020, 240000018 ze dne 22.12.2020, 240000020 ze de
26.11.2020, 240000019 ze dne 12.11.2020, 240000016 ze dne 26.11.2020, 000200357 ze dne 29.07.2020,
900000018 ze dne 31.12.2020, 250000028 ze dne 09.11.2020, 290000081 ze dne 03.12.2020, 290000183
ze dne 03.12.2020, 290000270 ze dne 23.09.2020, 970000003 ze dne 31.1 2.2020, 970000004 ze dne
31.12.2020, 970000002 ze dne 31.12.2020, 000200257 ze dne 09.12.2020, 000200067 ze dne 23.12.2020,
000200335 ze dne 14.12.2020, 000200322 ze dne 09.12.2020, 000200070 ze dne 30.12.2020, 000200321
ze dne 21.12.2020, 000200046 ze dne 30.12.2020, 000200320 ze dne 16.12.2020, 000200022 ze dne
30.12.2020, 000200319 ze dne 16.12.2020, 000200070 ze dne 30.12.2020, 000200318 ze dne 15.12.2020,
000200022 ze dne 30.12.2020, 000200317 ze dne 14.12.2020, 000200012 ze dne 30.12.2020, 270000103
ze dne 31.12.2020

Pokladní doklad
•

Pokladní doklad č.: 51000001, 50000014, 50000010, 50000015, 50000035, 50000060, 50000020,
50000047,50000067,51000006,51000009, 51000004,51000007,50000058,50000016,50000088
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Evidence majetku
• Výkaz "Přehled o pohybu dlouhodobého majetku za období 08/2020", 11/2020, 12/2020, předávací
protokol č.: PP/36/02/287/2020, PP/36/02/331/2019, PP/36/02/287/2020, Zápis o vyřazení hmotného
majetku ze dne O 1.10.20 I 9

Inventurní soupis majetku a závazků
•

Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2020 za MČ a zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská
škola, Praha 8, Bojasova I

Ostatní písemnosti související s inventarizací majetku a závazků
•

Příkaz starosty ze dne 18.11.2020 k inventarizaci majetku a závazků, Plán inventur ze dne 18.11.2020,
Seznam inventarizačních komisí a jejich složení, Inventarizační zpráva ze dne 12.02.2021, Směrnice
k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8 ze dne 13.11.2019, Sdělení o zřízení
hlavní inventarizační komise ze dne 11.11.2020

Mzdová agenda
•

Usnesení Rady MČ č. 0021/2020 ze dne 08.01.2020 ke stanovení počtu zaměstnanců MČ zařazených do
Úřadu MČ, osobní spisy zaměstnanců s osobním číslem č.: 4212, 17136, 1609, 4244, 20040, 4146, 3 852,
3819, 12066,3812,4590,4613,4566,4588,4586,4578,4598,4225,3565,4106,4247,3978,4572,4472

Dohody o pracovní činnosti
•

Dohody o pracovní činnosti uzavřené se zaměstnanci s osobním číslem: 4606, 4604, 4605, 4603, 4051,
4246,4569,4570, 1881,4479,4333,4137,4221,4488

Dohody o provedení práce
•

Dohody o provedení práce uzavřené se zaměstnanci s osobním číslem: 4608, 4081, 4607, 3848, 4481,
4486,4232,4490,4137,4487,4578,4215,3864,4574,4488,3881,4483

Odměňování členů zastupitelstva
•

Usnesení ZMČ č. 039/2019 ze dne 18.12.2019 ke stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ, mzdové
listy členů zastupitelstva za období 1-12/2020 s osobními čísly: 3100, 1964, 1883, 1965, 1327, 4112,
1956, 1181, 1331, 2324, 3597, 1343

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
•
•

Zřizovací listina organizační složky: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 8 ze dne
01.04.2019,
Zřizovací listina příspěvkové organizace: Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8 ze dne
17.04.2018 vč. dodatku č. 1 - č. 3, Gerontologické centrum ze dne 29.06.201 I vč. dodatku č. I - č. 3,
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova I

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
•

Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1, 12/2020

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
•

Rozvaha zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1, 12/2020

Smlouvy o dílo
•

Smlouva o dílo č.: VR 26/2019, VR 3/2020, VR 11/2020, VR 14/2020, VR 7/2020, 4/2020,
2019/0413/0PS.DVZ/l,
2019/0318/0KS.SEK,
VZMR/08/2019,
2020/0602/OSM.DZC,
2020/0588/OPS.DVZ, 2020/0460/OPS.DVZ, 2020/0572/OKSMPP.SEK, 2018/0600/0PS.DVZ,
2020/0451/OPS.DVZ,
VZMR/03/2020,
VZMR/06/2020,
VZMR/13/2020,
VZMR/17/2020,
VZMR/11/2019 ze dne 27.11.2019, včetně dodatku č. I ze dne 30.01.2020

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
•

Kupní smlouva č.: 2020/2019/OSM.DOBCH ze dne 31.01.2020, 2020/0020/OSM.DOBCH ze dne
31.01.2020, 2020/0451/OPS.DVZ, 2020/0585/OPS.DVZ ze dne 09.12.2020, Kupní smlouva a smlouva
o zřízení věcného břemene č. 2013/0104/MO.DEP ze dne 28.08.2013, Smlouva o bezúplatném převodu
majetku 2019/0396/0KS.SEK

Darovací smlouvy
•

Darovací smlouva č. 2020/0562/OKSMPP.SEK ze dne I 0.12.2020

Smlouvy o výpůjčce
•

2020/0576/OSM.DOBCH, 2020/0413/OKSMPP.SEK, 2019/0315/0SM.DOBCH

Smlouvy nájemní
•

•

Nájemní smlouva č.: 2019/00048/OSM.DBYT ze dne 12.02.2019, 2019/0047/OSM.DBYT ze dne
12.02.2019, 2020/0257/OSM.DBYT ze dne 11.06.2020, 2020/0273/OSM.DBYT ze dne 11.06.2020,
2020/0062/OSM.DOBCH ze dne 09.04.2020, 2020/0229/OSM.DOBCH ze dne 23.07.2020, 23A/2020/1151/278 ze dne 29.01.2020, 3 l-A/2020/1172/332 ze dne 26.02.2020, 22-A/2020/1172/120 ze
dne 24.01.2020, 56-A/2020/1172/240 ze dne 22.06.2020
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 2019/0523/0SM.DOBCH ze dne 03.12.2019

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
•

Záměr prodat nemovitý majetek č. j. MCP8 378280/2019 ze dne 28.11.2019 na prodej pozemku p. č.
527/97 k. ú. Střížkov společnosti CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s. r. o., záměr prodat nemovitý
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majetek č. j. MCP8 355462/2019 ze dne 12.11.2019 na prodej pozemku p. č. 223 5 s objektem č. p. 6 I 6
ap. č. 2236/3, vše v k. ú. Libeň, záměr pronajmout nemovitý majetek - část pozemku p. č. 2986/1 k. ú.,
č. j. MCP8 161187/2020 ze dne 09.06.2020, záměr pronajmout nemovitý majetek - část pozemku p. č.
693/139 k. ú. Karlín, č. j. MCP8 036105/2020 ze dne 29.01.2020, záměr č. j. MCP8 087115/2021 ze dne
18.03.2021 na vypůjčení části budovy Klapkova 3/26, Praha 8 - Kobylisy

Smlouvy o věcných břemenech
•

Smlouva o zrušení věcného břemene č. 2020/0057/OSM.DEP ze dne 05.03.2020, Smlouva o věcném
břemeni MO č. 123/3044/98 ze dne 05.08.1998, Smlouva o zřízení věcného břemene:
č. 2020/0060/OSM.DEP ze dne 14.04.2020, č. 2020/0021/OSM.DEP ze dne 07.02.2020,
č. 2020/0055/OSM.DEP ze dne 23.03.2020, č. 2020/0078/OSM.DEP ze dne 24.06.2020,
č. 2020/0277/OSM.DEP ze dne 16.09.2020, č. 2020/0287/OSM.DEP ze dne 16.09.2020

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
•

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.: 2020/0274/OKSMPP.SEK ze dne 27.08.2020,
2020/0281/OKSMPP.SEK ze dne 06.08.2020

Smlouvy ostatní
•

č.: 2020/0015/OKS.OHS ze dne 20.09.2019, 2020/0027/OKS.OHS ze dne
2020/0392/OKS.OHS ze dne 20.07.2020, 2020/0549/OURV.DPR ze dne
2020/0589/OURV.DPR ze dne 22.09.2020, 2020/0587/OURV.DPR ze dne
2020/0337/OURV.DPR ze dne 02.09.2020, 2020/0410/OKS.OHS ze dne 30.07.2020

20.09.2019,
22.09.2020,
22.09.2020,

Dokumentace k veřejným zakázkám
•
•
•
•
•
•
•

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky .Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
na rok 2021 a 2022" zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky .Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu na rok 2021 a 2022" zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby .Poskytování služeb pojišťovacího makléře městské části
Praha 8"
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků v ulici Kyselova v části u Ládví,
území F"
Nadlimitní veřejná zakázka na služby „Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu
pro MČ Praha 8 a její organizace" zadávaná v otevřeném řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby .Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro
městskou část Praha 8 a další organizace"
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu ke
kopírovacím strojům a tiskárnám pro potřeby ÚMČ Praha 8"

Vnitřní předpis a směrnice
•

Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ze dne 02.05.2012, Směrnice pro oběh
účetních dokladů Městské části Praha 8 ze dne 16.12.2015, Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná dnem 1.2.2019, Směrnice o prominutí a odpisu
nedobytných pohledávek Městské části Praha 8 účinná dnem O 1.01.2003, Zásady pro nakládání
s přebytečným a neupotřebytelným movitým majetkem ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeným
do správy MČ Praha 8, který je veden v evidenci odborů Úřadu MČ Praha 8 - účinnost od O 1.04.2015,
Pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených
MČ Praha 8 ze dne 26.08.2020, Podmínky pro poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s pandemií
onemocnění COVID 19 ze dne 08.07.2020

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
•

Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných odborem kontrolních činností MHMP ze dne
17.06.2020, Příkaz starosty MČ k odstranění nedostatků z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské
části Praha 8 ze dne 12.01.2021, včetně informace o jejich plnění, Příkaz starosty MČ k odstranění
nedostatků z 2. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 9 ze dne 15.03.2021, včetně
informace o jejich plnění

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
•

Usnesení ZMČ č.: Usn 010/2020 ze dne 01.07.2020, Usn 006/2020 ze dne 13.05.2020, Usn 041/2019 ze
dne 18.12.2019, Usn 030/2020 ze dne 16.12.2020, Usn 041-048/2020 ze dne 16.12.2020, 028/2020 ze
dne 16.12.2020, Usn48/2019zedne 18.12.2019, Usn047/2019zedne 18.12.2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
•

Usnesení RMČ č.: Usn 0219/2020 ze dne 03.06.2020, Usn 0370/2020 ze dne 26.08.2020, Usn 0372/2020
ze dne 26.08.2020, Usn 0476/2020 ze dne 04.11.2020, Usn 0525/2020 ze dne 18.11.2020, Usn 0579/2020
ze dne 09.12.2020, Usn 0604 ze dne 17.12.2020, Usn 0385/2020 ze dne 09.09.2020, Usn 0511/2019 ze
dne 02.10.2019, Usn 0508/2020 ze dne 18.11.2020, Usn 0194/2019 ze dne 24.04.2019, Usn 0135/2019
ze dne 27.03.2019, Usn 0239/2020 ze dne 10.06.2020, Usn 0096/2020 ze dne 04.03.2020, Usn 0579/2019
ze dne 30.10.2019, Usn 050/2019 z 18.9.2019, Usn 0098/2020 ze dne 04.03.2020, Usn 0302/2020 ze de
08.07.2020, Usn 637/2016 ze dne 26.10.2016, Usn 0070/2019 ze dne 20.02.2019, Usn 299/2018 ze dne
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28.06.2018, Usn 0021/2020 ze dne 08.01.2020, Usn 0177/2015 ze dne 01.04.2015, Usn 0355/2020 ze
dne 26.08.2020, Usn 298 ze dne 08.07.2020, Usn 535/2020 ze dne 18.11.2020

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
•

Statut účelového fondu městské části Praha 8 - fondu zaměstnavatele, účinný ode dne 15.06.2020,
Fond rozvoje městské části Praha 8 - Pravidla pro tvorbu a použití prostředků schválená dne 18.12.2019

Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas MHMP s návrhem na povolení vkladu do
katastru nemovitostí
•

Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas s návrhem ze dne 13.05.2020 ke smlouvě o zrušení
věcného břemene č. 2020/0057/OSM.DEP, ze dne 13.05.2020 ke smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 2020/0060/OSM.DEP, ze dne 06.04.2020 ke smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 20/0021/OSM.DEP, ze dne 15.06.2020 ke smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 2020/0055/OSM.DEP, souhlas s návrhem ze dne 14.02.2020 ke kupní smlouvě
č. 2020/0019/0SM.DOBCH, nesouhlas s návrhem ze dne 18.2.2020 ke kupní smlouvě
č. 2020/0020/OSM.DOBCH, souhlas s návrhem ze dne 19.10.2020 ke smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2020/0277/OSM.DEP, souhlas s návrhem ze dne 11.10.2020 ke smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2020/0287/OSM.DEP, souhlas s návrhem ze dne 27.08.2020 ke smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2020/078/OSM.DEP

Znalecký posudek
•

Znalecký posudek č.: 112-69/2019, 113-70/2019, 4956-06/2020 ze dne 22.02.2020, 5647-704/2019 ze
dne 18.12.2019, 006/2020/ON-1240 ze dne 25.02.2020, 139/768/2019 ze dne 25.11.2019, 1684-117/2019
ze dne 29.11.2019, 16-16/2019 ze dne 07.11.2019

Zůstatky bankovních účtů
•

Zůstatky bankovních účtů 11/2020, 12/2020

Podmínky pro poskytnutí dotace
•

Podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 8 v oblasti kultury ze dne 23.04.2020

Finanční plán (rozpočet) podnikatelské činnosti
•

Finanční plán (rozpočet) podnikatelské činnosti na rok 2020 byl schválen usnesením ZMČ č. Usn
006/2020 ze dne 13.05.2020

Rozbor čerpání rozpočtu
•

Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 11/2020

Objednávky
•

Objednávka
č.:
2019/2077/O1/GM,
2020/0608/OKSMPP.DKSM/ZŠ,
2019/0139/0PS/DVZ,
2020/0188/0I/GM, 2020/0493/OKS.DHS/JM, 2020/0454/OKS.DHS/JM, 2020/0587/OKS.DHS/JM,
2020/0666/OKS.DHS/VV,
2020/0806/OKS.DHS/VV,
2020/0786/OKS.DHS/VV,
2020/0731/OKS.DHS/VV,
2017/1760/OZPSP.DSMZ/OK,
2017/1700/0ZPSP.DSMZ/OK,
2020/1719/MK,
2020/1656/MK,
2020/0876/OKSMPP.DKS,
2020/0593/OKSMPP.SEK,
2020/0532/OKSMPP.SEK, 2020/1634/O1/GM, 2020/1476/OKS.DHS, 2020/0325/OKSMPP.DKSM,
2020/1562/OKSMPP.DKSM, VHČ- OSMS č.: OBJD/20200910 ze dne 03.07.2020, OBJD/20201306 ze
dne 05. l 0.2020

Evidenční list pro výpočet nájemného
•

Evidenční list pro výpočet nájemného: VS 117200332 ze dne 26.02.2020, VS 117224000 l ze dne
18.06.2020, VS 1172120 ze dne 27.01.2020, VS 115100278 ze dne 28.01.2020, VS 1307101001 ze dne
18.12.2019

Podklady pro výpočet daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za rok 2020
•

Podklady pro výpočet předběžné daňové povinnosti k dani z příjmu právnických osob za rok 2020, dopis
na MHMP o předpokládané výši daně za rok 2020 ze dne 03.02.2021, Podklady pro výpočet daňové
povinnosti k dani z příjmu právnických osob za rok 2020

Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m.
Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2020
•

Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy
a ke státnímu rozpočtu za rok 2020 - Městská část Praha 8 ze dne I 0.03 .2021

Informace o vyjádření nesouhlasu
•

Informace o vyjádření nesouhlasu Magistrátu hl. m. Prahy s prodejem pozemků ze dne 21.02.2020 ke
kupní smlouvě č. 2020/0020/OSM.DOBCH ze dne 31.01.2020

Poukaz
•

Poukaz č.:
2002140401,
2002140547,
2002140554,
2002140561,
2002140718,

2002040038,
2002140402,
2002140548,
2002140555,
2002140562,
2002140808,

2003030016,
2002140403,
2002140549,
2002140556,
2002140563,
2002140809,

2003030021,
2002140404,
2002140550,
2002140557,
2002140564,
2002140811,
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2002030 I 72,
2002140405,
2002140551,
2002140558,
2002140715,
2002140921,

2002040042,
2002140545,
2002140552,
2002140559,
2002140716,
2002140923,

2002140400,
2002140546,
2002140553,
2002140560,
2002140717,
2002141027,

2002141028, 2002141029,
2002141191,2002141193

2002141030,

2002141038,

2002141186,

2002141187,

2002141188,

Návrh na vklad do katastru nemovitostí
•

Návrh na vklad do katastru nemovitostí: č.j. V 28368/2020 ze dne 21.05.2020, V 27618/2020 ze dne
19.05.2020, V 25346/2020 ze dne 07.05.2020, V 1134/2020 ze dne 16.07.2020, V 14752/2020 ze dne
09.03.2020, V 61845/2020 ze dne 19.10.2020, V 69663/2020 ze dne 18.11.2020, V 69665/2020 ze dne
18.11.2020
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