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          Příloha č. 5 

 

Hospodaření se svěřeným majetkem MČ Praha 14 v roce 2021 

Městská část Praha 14 hospodaří s majetkem svěřeným hl. m. Prahou. 

Přehled o stavu majetku (aktiv) MČ Praha 14 a zdrojích jeho krytí (pasiv) k 31. 12. 2021 a jeho 

srovnání se stavem k 31. 12. 2020 v podobě Rozvahy MČ Praha 14 sestavené k 31. 12. 2021, viz níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

ROZVAHA MČ Praha 14 

• V rozvaze jsou uspořádány položky AKTIV (Stálých aktiv – dlouhodobého majetku a 
oběžných aktiv – zásob, pohledávek, peněžních prostředků) a PASIV (vlastního kapitálu – 

jmění a fondů účetní jednotky, výsledku hospodaření a cizích zdrojů - dlouhodobých a 
krátkodobých závazků). Rozvaha zobrazuje stav majetku a závazků k 31. 12. 2021. 

 

A. STÁLÁ AKTIVA 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Software – 7.843 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou >60 tis.  Kč a dobou použitelnosti 
delší než 1 rok 

 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 3.726 tis. Kč (brutto) – SW s pořizovací cenou 
≤60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok 

 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky – 659.030 tis. Kč – pozemky ve svěřené správě MČ P14 

3.  Stavby – 4.585.422 tis. Kč (brutto) – budovy vč. bytového fondu ve svěřené správě MČ P14 

4. Sam. hmot. mov. věci a soubory HMV – 82.690 tis. Kč (brutto) - dopravní prostředky, 

přístroje, zařízení vč. ICT s pořizovací cenou >40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok 

6. Drobný dlouhodobý majetek – 53.581 tis. Kč – majetek s pořizovací cenou ≤40 tis. Kč a 

dobou použitelnosti delší než 1 rok 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – 157.623 tis. Kč (brutto) – nedokončené 
investice 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – 28 tis. Kč – poskytnuté zálohy na 

investice 
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10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji – 229.753 tis. Kč (brutto) – zejm. bytový 
fond určený k privatizaci a oceněný reálnou hodnotou (jedná se o BJ, které v rámci 
privatizace jednotlivých bytových domů nebyly zatím prodány).  
 

III. Dlouhodobý finanční majetek  
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem – 1.200 tis. Kč – pořizovací 
cena/nominální hodnota kmenových akcií v dceřiné společnosti SMP 14, a.s. + vklad v dceřiné 
společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. 

 

IV. Dlouhodobé pohledávky 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy – 13.645 tis. Kč – jedná se o dlouhodobé nezúčtované 
zálohy poskytnuté jednotlivým SVJ do fondu oprav 

 

B. OBĚŽNÁ AKTIVA  

I.   Oběžná aktiva 

     2. Materiál na skladě – 1.571 tis. Kč – jedná se o kancelářské potřeby na skladě OHS a 

ochranné prostředky (COVID-19) 

     8. Zboží na skladě – 25 tis. Kč – turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, trička, knížky 

II.   Krátkodobé pohledávky 

   1. Odběratelé – 92.548 tis. Kč – pohledávky za odběrateli zejm. v rámci vedlejší hospodářské 
činnosti (dále jen „VHČ“) – nájemné, smluvní pokuty, penále, náklady řízení, vyúčtování 
energií a služeb 

   4. Krátkodobé poskytnuté zálohy – 36.519 tis. Kč – v rámci VHČ - krátkodobé zálohy 
poskytnuté za zúčtovatelné energie (vodu, teplo, plyn, el. energii spol. prostor) a služby 
(odvoz odpadu, výtahy, úklid spol. prostor, ostrahu) za spravovaný bytový fond 

   5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti – 5.817 tis. Kč – neuhrazené místní poplatky a pokuty 
včetně nákladů řízení 

   9. Pohledávky za zaměstnanci - 21 tis. Kč – půjčky poskytnuté zaměstnancům MČ ze 
zaměstnaneckého fondu 

   16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - 1.500 tis. Kč – uzavřené smlouvy 
na peněžní dary (předpis)  

   28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – 6.609 tis. Kč – nezúčtované transfery PO, 

které přechází do roku 2022 (např. školní obědy) a transfery poskytnuté formou zálohy 
neziskovým organizacím 

   32. Dohadné účty aktivní – 3.129 tis. Kč – hl. činnost – vypořádání transferů (dotací) v hl. 

činnosti, v rámci VHČ se jedná o poskytnutý úvěr SVJ Rochovská, kde jsou byty MČ 

spravované SMP 14 a.s. 
   33. Ostatní krátkodobé pohledávky – 7.052 tis. Kč – zúčtování SIPO v rámci VHČ   

 

     III.  Krátkodobý finanční majetek 

    5. Jiné běžné účty – 25.579 tis. Kč – peněžní prostředky na depozitním účtu hlavní činnosti 
(určené na výplatu mezd za 12/2021, peněžní prostředky na účtu OSVZ) 

   9. Běžný účet – 60.228 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech VHČ  

11. Základní běžný účet ÚSC – 509.858 tis. Kč – peněžní prostředky na základním běžném účtu    
hlavní činnosti  
12. Běžné účty fondů ÚSC – 1.929 tis. Kč – peněžní prostředky na účtech FRR, zam. fondu 
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17. Pokladna – 123 tis. Kč – stav peněžních prostředků v pokladně VHČ 

 

C.  VLASTNÍ KAPITÁL 

I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  

   1. Jmění účetní jednotky – 4.859.153 tis. Kč – zejména bezúplatně převzatý dl. majetek a 

majetek svěřený hl. m. Prahou do správy MČ P14 

   3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – 187.903 tis. Kč – přijaté investiční dotace a 
dary 

   5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metod - minus 837.618 tis. Kč – vyčíslené 
jednorázové odpisy dl. majetku při zavedení metody účetních odpisů 

   6. Jiné oceňovací rozdíly – 220.949 tis. Kč přecenění dlouhodobého majetku určeného 
k prodeji reálnou hodnotou 

   7. Opravy předcházejících účetních období – minus 30.348 tis. Kč - opravy operací minulých let 
       

    

   II.  Fondy účetní jednotky 

           6. Ostatní fondy – 1.938 tis. Kč – vl. zdroje v podobě peněžních prostředků na FRR a zam.    

           fondu 

 

III. Výsledek hospodaření 
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období – minus 6.502 tis. Kč - součet výsledků 
hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti za rok 2021 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – 203.296 tis. Kč - obsahuje 

kumulovaně výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období  
 

D. CIZÍ ZDROJE 

      II.  Dlouhodobé závazky 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – 199.407 tis. Kč – finanční výpomoc od    
              hl. m. Praha na revitalizaci budov ÚMČ Praha 14  a předfinancování výdajů na projekty 

v rámci OP ŽP a OP PPR. 

    7. Ostatní dlouhodobé závazky – 2.435 tis. Kč – jedná se o naturální plnění spojené s 

pronájmem nemovitého majetku, v rámci VHČ se jedná o poskytnutý úvěr SVJ Rochovská, 

kde jsou byty MČ spravované SMP 14 a.s. 
               8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – 68.300 tis. Kč – přijaté peněžní prostředky 

od řídících orgánů v rámci projektů spolufinancovaných z EU fondů 

 

III.  Krátkodobé závazky  

      5. Dodavatelé 7.121 tis. Kč – závazky vůči dodavatelům, k jejichž úhradě došlo v následujícím 

účetním období 
7. Krátkodobé přijaté zálohy – 65.959 tis. Kč – závazky v rámci VHČ – závazky vůči 
nájemníkům – přijaté zálohy na služby – úklid spol. prostor, výtahy, teplo, voda, el. energie 

spol. prostor, odvoz odpadu, ostraha 

10. Zaměstnanci – 9.286 tis. Kč  – mzdy za 12/2021 

12. Sociální zabezpečení – 2.482 tis. Kč - závazky vůči PSSZ – odvod soc. pojištění 
(zaměstnanci + zaměstnavatel) 
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13. Zdravotní pojištění – 1.102 tis. Kč – závazky vůči zdravotním pojišťovnám (odvod zdrav.  
pojištění (zaměstnanci + zaměstnavatel) 
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění – 1.263 tis. Kč – závazek vůči FÚ – 

odvod záloh DPFO za zaměstnance 

17. Daň z přidané hodnoty – 1.618 tis Kč - zdanitelné plnění za 12/2021 

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím – 3.121 tis. Kč – předpis DPPO za rok 
2021 

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – 6.156 tis. Kč – přijaté nevypořádané transfery 

36. Výnosy příštích období – 243 tis. Kč – jedná se o výnosy příštích období v rámci VHČ – 

předpis nájemného, které bude započteno v rámci naturálního plnění  
37. Dohadné účty pasivní – 8.529 tis. Kč – nevyfakturované závazky – mj. PRE, Vodovody a 

kanalizace a poskytnuté zálohy na transfery neziskovým organizacím 

38. Ostatní krátkodobé závazky – 93.064 tis. Kč – z toho HČ 8.181 tis. Kč -  krátkodobé 

závazky v rámci hl. činnosti – mj. složené jistoty v rámci veřejných zakázek a VHČ 84.883 tis. 
Kč - předpis dražeb a privatizace bytů, které budou zaúčtovány do výnosu v následujícím 
období dle podání návrhu na vklad do KN. 

 

 

V Praze dne 24. května 2022 

 

Zpracovaly:   Ing. Zuzana Zavadilová, hlavní účetní 
 

                        Kateřina Breburdová, účetní VHČ 

 

 

  Ověřil:          Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ 

 

Milan 
Šprysl

Digitálně podepsal 
Milan Šprysl 
Datum: 2022.05.30 
08:36:34 +02'00'

Ing. Zuzana 
Zavadilová

Digitálně podepsal 
Ing. Zuzana 
Zavadilová 
Datum: 2022.05.30 
08:42:23 +02'00'

Kateřina 
Breburdová

Digitálně podepsal 
Kateřina Breburdová 
Datum: 2022.05.30 
09:06:30 +02'00'


