
 

 
 
 

Údaje za rok 2017 
 
V podkladech za MČ Praha - Ďáblice najdete: 
 
1)      Inventarizaci MČ Praha - Ďáblice 

- je přiložen protokol o výsledcích fyzické inventury provedené k 31. 12. 2017. Při inventuře 
nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka. Samostatné hmotné movité věci jsou vedeny ve 
výši 10.266.459,55 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden ve výši 9.068.181,03 Kč a 
dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 465.480,30 Kč, pozemky ve výši 260.940.771,51 Kč, 
stavby ve výši 302.948.975,84 Kč, budovy ve výši 345.785.026,61 Kč, nedokončený majetek ve 
výši 39.072.010,88 Kč. O jaké položky se navýšily budovy, stavby a pozemky lze dočíst 
v závěrečné zprávě inventarizační komise. 

 
2)     Rozvaha  
      -  Udává objem aktiv a pasiv, tzn., přehled majetku, pohledávek a závazků a cizích zdrojů. 
Celkový objem aktiv a pasiv je ve výši 873.861.950,29 Kč. Podrobné rozčlenění aktiv a pasiv si můžete 
projít v tomto výkaze. 
 
3)    Výkaz zisků a ztrát 
       -     náklady hlavní činnosti MČ Praha Ďáblice byly za rok 2017 ve výši 35.711.637,08 Kč, 
z hospodářské (výdělečné) činnosti pak ve výši 3.793.225,69 Kč. Výnosy za rok 2017 u hlavní činnosti 
činily 41.128.475,64 Kč, u hospodářské činnosti 4.369.657,34 Kč. Hospodářský výsledek před 
zdaněním za rok 2017 činil u hlavní činnosti 5.416.838,56 Kč (zisk), u hospodářské činnosti  
576.431,65 Kč (zisk).  
 
Hospodářský výsledek vedlejší činnosti je ve výkaze „zkreslen“ o již zaúčtovaný předpis daně z příjmů 
právnických osob, který ve veřejné správě musíme zaúčtovat do nákladů. Bez tohoto předpisu daně z 
příjmu hospodářský výsledek VHČ činil 991.307,72 Kč (zisk). Celkově MČ skončila v zisku ve výši 
6.408.146,28 Kč a předpokládáme výnos z DPPO za rok 2017 ve výši 414.876,07 Kč, který bychom 
měli obdržet od MHMP v letním období roku 2018 do rozpočtu (jsou možné mírné odchylky, 
zaúčtován v roce 2017 je předpoklad výnosu z DPPO). 
 
4)    Příloha k účetní závěrce 

- informační sestava o podrozvahových účtech, na kterých se promítají podmíněné pohledávky 
a závazky, doplňkové informace k položkám rozvahy, výkazu zisků a ztrát, k fondům účetní 
jednotky a ostatním výkazům. Konečný stav  rezervního spolu se sociálním fondem MČ , byl k 
31.12.2017 ve výši 46.254.369,79 Kč (z toho sociální fond – 336.979,46 Kč).  Rezervní fond je 
tvořen přebytky z minulých let, sociální fond je tvořen 5% z proplacených mzdových výdajů a 
čerpán dle kolektivní smlouvy. Dále jsou zde vyčísleny stavby ve skupinách na bytové, 
nebytové, komunikace, inženýrské sítě a ostatní stavby, pozemky na stavební, lesní, 
zastavěné, zahrady a ostatní pozemky. 

 
5)    Ostatní výkazy 

- přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o pohybu majetku. 
 
 



 
 
6)    Finanční vypořádání s MHMP za 2017 
 
   -    přehled finančního vypořádání dotací a žádosti o možnost ponechání dotací i v roce 2017 
 
7)    Zpráva o přezkumu hospodaření za 2017 
 -      celá závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření za 2017, ke které se bude vytváření Opatření 
starosty a napravovat pochybení nalezená auditorskou skupinou. Za rok 2017 nebylo žádné 
pochybení v závažných nedostatcích. 
  


