
Údaje za rok 2019 
 
Účetní závěrku za rok 2019 může MČ Praha-Ďáblice předložit ke schválení z toho důvodu, že jako jedna 
z mála MČ stačila ukončit přezkum hospodaření MČ v počátku nouzového stavu vyhlášeného Vládou 
ČR. To MČ dává výhodu v možnosti schválit účetní závěrku MČ a začít tak pracovat na Závěrečném účtu 
MČ, který by měl být schválen do 6/2020. Po této stránce tak nebude mít MČ Praha-Ďáblice prodlení 
ve schvalovacím režimu těchto dokumentů. 
 
Účetní závěrka MČ byla schválena metodickým zástupcem na MHMP, byla projednána ve Finančním 
výboru, schválena všemi hlasy a doporučena zastupitelstvu ke schválení. Zároveň proběhlo projednání 
i mezi členy RMČ.  Většina výkazů obsažené v účetní závěrce budou součástí i Závěrečného účtu MČ, 
který bude předložen nejpozději v červnu 2020 ke schválení, a tak se zastupitelé s mnohými výkazy 
setkají ještě jednou. 
 
 
V podkladech za MČ Praha-Ďáblice najdete: 
 
1)      Inventarizaci MČ Praha Ďáblice 

- je přiložen protokol o výsledcích fyzické inventury provedené k 31. 12. 2019. Letos poprvé byla 
inventarizace provedena prostřednictvím čárových kódů a čteček, což uspořilo výrazně čas všem 
zúčastněným. Při inventuře nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka. Samostatné hmotné 
movité věci jsou vedeny ve výši 11.830.286,28 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden 
ve výši 9.660.687,42 Kč a dlouhodobý drobný nehmotný majetek ve výši 464 144,30 Kč, 
pozemky ve výši 268.077.030,51 Kč, stavby ve výši 310.756.466,02 Kč, budovy ve výši 
408.413.500,19 Kč, nedokončený majetek ve výši 4 189 879,49 Kč. O jaké položky se navýšily 
budovy, stavby a pozemky lze dočíst v závěrečné zprávě inventarizační komise, popř. podrobněji 
o tom bude v Závěrečném účtu MČ za rok 2019. 

2)     Rozvaha  
      -  Udává objem aktiv a pasiv, tzn., přehled majetku, pohledávek a závazků a cizích zdrojů. 
Celkový objem aktiv a pasiv je ve výši 923 687 147,36 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 2019 ve výši 39 902 920,50 Kč, 
z hospodářské (výdělečné) činnosti pak ve výši 4 649 682,49 Kč. Výnosy za rok 2019 u hlavní činnosti 
činily 46 582 009,- Kč, u hospodářské činnosti 5 348 521,14 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním 
za rok 2019 činil u hlavní činnosti 6 679 088,50 Kč (zisk), u hospodářské činnosti  
698 838,65 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 1 132 948,01 Kč (zisk). Celkově MČ skončila v zisku ve výši 
7.812.036,51 Kč a předpokládáme výnos z DPPO za rok 2019 ve výši 434 109,36 Kč, který bychom měli 
obdržet od MHMP v letním období roku 2020 do rozpočtu (jsou možné mírné odchylky, zaúčtován 
v roce 2019 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 fondu MČ byl k 31.12.2019 ve výši 
68 323 012,58 Kč, konečný stav sociálního fondu za stejné období činil – 471 043,59 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 2019 
 
   -    přehled finančního vypořádání dotací a žádosti o možnost ponechání dotací i v roce 2020. 
 
7)    Zpráva o přezkumu hospodaření za 2019 
 -      celá závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření za 2019, ke které se bude vytvářet Opatření 
starosty a bude součástí Závěrečného účtu. Závěrečná zpráva z pohledu účetního  za rok 2019 dopadla 
velmi dobře, k napravení je pouze záležitost týkající se formy odměňování členů komisí a výborů, jehož 
metodika se v průběhu roku 2018-2019 změnila a bude napravená usnesením zastupitelstva na jedním 
z jeho jednání v nejbližší době (odměňování nebude již formou darovacích smluv, ale klasických odměn 
jaké známe u neuvolněných zastupitelů). 


