
Příloha č. 1 k usnesení č. …/17 ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva MČ ze dne 17.06.2013 
 
 

Návrh závěrečného účtu hospodaření MČ Praha – Královice za rok 2012 
 
 

Zpráva o plnění rozpočtu  a vyúčtování výsledků hospodaření MČ za rok 2012   
a  rozdělení hospodářského výsledku za r. 2012 - souhrn 

 
 
Plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření k 31.12.2012 

 
Rozpočet - Hlavní činnost  
 

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2012 skončilo přebytkem ve výši 235 391,19 Kč. MČ neplánovala 
ani neuskutečnila žádné investiční akce, takže nebyly čerpány žádné kapitálové výdaje. 
 
Příjmy  
 

Rozpočet schválený:  2 660 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   2 764 000,00 Kč  
  

Výsledek:  
 

Daňové příjmy ……………………………………………………..  623 064,97 Kč 
Nedaňové příjmy …………………………………………………… 28 428,40 Kč 
Neinvestiční přijaté transfery ……………………………………. 2 133 461,00 Kč 
Příjmy celkem ………………………………….……………….. 2 784 954,37 Kč  
 
Výdaje 
 

Rozpočet schválený:  2 660 000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   2 764 000,00 Kč 
 

Výsledek: 
 

Běžné výdaje celkem ………………….…………………………2 549 563,18 Kč 
________________________________________________________________________ 
 

Saldo příjmů a výdajů  ……………………….…………………..  235 391,19 Kč  

  
Rozpočet - Zdaňovaná činnost  
  

Hospodaření ve zdaňované činnosti skončilo hospodářským výsledkem po zdanění ve výši   
259 946,88 Kč.  
 
Výnosy 
 

Schválený rozpočet: 379 000,00 Kč 
Upravený rozpočet: 383 000,00 Kč 
 
Výsledek: 
  

Tržby z nájmů a prodeje služeb …………………………………………  408 556,00 Kč 
Ostatní výnosy ………………………………………………………………  4 020,00 Kč 
Úroky z účtu VHČ ………………………………….……………………… 14 525,07 Kč 
Předběžné vyčíslení daně z příjmu …………………………………….. - 57 868,09 Kč 
Výnosy celkem …………………………………………………….. 369 232,98 Kč 
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Náklady 
 

Schválený rozpočet: 143 000,00 Kč 
Upravený rozpočet: 143 000,00 Kč 
 

Výsledek: 
 

Náklady celkem……….……………………………………………  109 286,10 Kč 
(materiál, energie, služby, mzdové náklady, daň z převodu nem.) 
 
 

Hospodářský výsledek po zdanění ...………………………………. 259 946,88 Kč 
 
Majetek MČ 
 

Podrobný rozbor včetně příloh je součástí zprávy o inventarizaci majetku a závazků za r. 2012 
 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ……….…………….. 62 041 973,10 Kč 
Zásoby, pohledávky, finanční majetek, bank. účty ……………… 6 473 416,56 Kč 
Majetek MČ celkem ................................................................... 68 515 389,66 Kč 
 

Z toho zůstatky finančních prostředků na bank. účtech: 
Základní běžný účet hlavní činnosti …………………………….. 2 978 881,70 Kč 
Účet fondu rezerv a rozvoje ……………………………………….. 650 017,87 Kč 
Účet zdaňované činnosti ………………………………................. 2 730 421,39 Kč 
 
Výsledek projednání návrhu finančního vypořádání 
 

Projednání návrhu finančního vypořádání hospodaření MČ s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2012 
proběhlo s tímto výsledkem: 
MČ -  odvede při finančním vypořádání celkem …………………..…… 0,00 Kč 
 -  obdrží při finančním vypořádání ……………………………. 1 000,00 Kč  
    (podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2012) 
 
Rozdělení hospodářského výsledku  za r. 2012 
 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za r. 2012 ve výši  -461 315,32 Kč bude převeden z účtu HČ 
431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. 
Mínusová hodnota hospodářského výsledku vznikla změnou metody účtování (zavedení odpisů 
dlouhodobého majetku).  
Hospodářský výsledek po zdanění (čistý zisk) ve zdaňované  činnosti za r. 2012 ve výši 259 946,88 Kč  
bude  převeden z účtu VHČ 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený 
zisk, neuhrazená ztráta a ponechán jako rezerva pro případné posílení rozpočtu během roku 2013. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012 
 

Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012 bylo provedeno odborem kontrolních činností  Magistrátu 
hl.m. Prahy ve dvou etapách,  první dílčí proběhlo od 26. 11. do 14.12.2012 a druhé závěrečné od 25.3. 
do 29.3.2013.  Při prvním dílčím přezkoumání byly zjištěny dvě méně závažné chyby a nedostatky 
spočívající v nesprávném účtování o přijatých finančních darech na účtu 649 – Ostatní výnosy z 
činnosti (správně mělo být účtováno na účtu 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí) a 
nesprávné účtování o poskytnutých peněžních darech na účtu 378 – Ostatní krátkodobé závazky 
(správně mělo být účtováno na účtu 345 – Závazky mimo vybrané vládní instituce). Dále byly zjištěny 
závažné chyby a nedostatky  spočívající  v tom, že návrh závěrečného účtu za rok 2011 zveřejněný 
způsobem umožňujícím dálkový přístup byl zveřejněn ve zkrácené podobě, neobsahoval úplné znění 
návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.  
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Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Královice za rok 2012:  
 
I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 

(zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že  
• závažné chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona 

spočívající v: 
− porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy, a to ustanovením § 17 odst. 6 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť návrh závěrečného účtu za rok 2011 zveřejněný způsobem umožňujícím 
dálkový přístup neobsahoval úplné znění návrhu závěrečného účtu za rok 2011 včetně celé 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.  

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít 
negativní dopad na hospodaření MČ: 

Kontrolní skupina, v souladu s ustanovením § 10 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 C. písm. b) této zprávy):  

- riziko možného správního deliktu ve smyslu ustanovení § 22a odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2012: 
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: 
 
 a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ  ...........................................................  0 % 
 b) podíl závazků na rozpočtu MČ ..................................................................  0 % 
 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ...............................  0 % 
 
 
Na základě těchto zjištění byl starostou MČ vydán příkaz k odstranění chyb a nedostatků a bylo přijato 
nápravné opatření. Dvě méně závažné chyby byly neprodleně napraveny, závažný nedostatek bude 
napraven zveřejněním úplného znění návrhu závěrečného účtu za rok 2012 způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (na elektronické úřední desce MČ). 
 
Úplné znění závěrečného účtu MČ za rok 2012 obsahuje níže uvedené přílohy, které spolu s touto 
souhrnnou zprávou (příloha č. 1) budou tvořit přílohy k usnesení k závěrečnému účtu MČ. Všechny 
přílohy jsou k nahlédnutí na úřadě MČ nebo v elektronické podobě na webových stránkách MČ v sekci 
Úřední deska. 
 
Příloha č. 2 - Záznam z jednání o finančním vypořádání 
Příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
Příloha č. 4 - Rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů HČ, rozbor výnosů a nákladů VHČ 
Příloha č. 5 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu – 120 
Příloha č. 6 - Účetní závěrka SOR (HČ+VHČ) - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o  

           peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu 
Příloha č. 7 - Účetní závěrka HČ - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled … 
Příloha č. 8 - Účetní závěrka VHČ - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha, Přehled … 
 
 
 
ZVEŘEJNĚNO:  od  29.05.2013    do  17.06.2013 
 


