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Nařízení tajemníka č. 6/2021 ze dne 24. 5. 2021 

 

Náprava chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření 
 
 

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření provedeného Magistrátem hl. m. Prahy 

v Městské části Praha 16 za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 vydávám toto nařízení za 

účelem odstranění zjištěné chyby (nedostatku) uvedeného ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření městské části Praha 16, jejíž součástí je i konstatování, že za rok 2019 a předchozí roky 

byly všechny chyby a nedostatky v souladu s vydanými nápravnými opatřeními napraveny. Rovněž 

jeden méně závažný nedostatek zjištěný při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření za rok 

2020 byl v plném rozsahu odstraněn. 

 

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

vlastnictví územního celku  

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2019 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   

ustanovení § 49-54  

Kontrolou bylo zjištěno, že městská část neúčtovala o majetku, který byl svěřen příspěvkovým 

organizacím. O tomto majetku mělo být účtováno na podrozvahovém účtu 909 - Ostatní 

majetek. Tím došlo k porušení obsahového vymezení účtu daného ustanovením § 49 písm. e) 

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, který stanoví, že 

účet 909 - Ostatní majetek obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci 

k hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje 

v rozvaze. 

Nápravné opatření: O majetku svěřeném zřízeným organizacím řádně účtovat na 

podrozvahových účtech MČ v souladu s právními předpisy. V aktuálním účetním období 

provést dodatečné zaúčtování veškerého majetku MČ již dříve převedeného a svěřeného 

příspěvkovým organizacím.   

Úkol:   OE 

Termín:  ihned, trvale 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vydání. Za splnění úkolu ve stanovených termínech 

nesou zodpovědnost příslušní pracovníci a vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ (OE). Průběžný stav 

plnění úkolu bude předložen tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 do 1. června 2021. 

 

 
Ing. Pavel Jirásek 

tajemník Úřadu městské části Praha 16 
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