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1. Název a sídlo územního samosprávného celku

Název organizace: Plzeň, statutární město

Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1

306 32  Plzeň

IČ: 000 75 370

Právní forma: obec (územně členěné statutární město )

2. Označení osob provádějících přezkoumání

I. PKF Audit s. r. o., Karlova 48, 110 00 Praha 1

V souladu se smlouvou o prodeji části podniku ze dne 1. 7. 2010 uzavřené mezi společností

HZ Praha, spol. s r.o. a společností PKF Audit s. r. o. došlo k prodeji části podniku (auditorské divize) 

společnosti PKF Audit s. r. o.. Tímto prodejem došlo ke dni podpisu smlouvy k přechodu všech práv

a závazků společnosti HZ Praha, spol. s r. o. vztahujících se k auditorské činnosti na společnost

PKF Audit s. r. o.. V rámci uvedeného prodeje přešla na společnost PKF Audit s.r.o. i práva a závazky 

vyplývající ze smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Plzně ze dne

19. 5. 2009 za roky 2009 – 2011.

II.         Ing. Jan Jindřich - odpovědný auditor 

Ing. Vladimír Huňa - senior asistent auditora

Ing. Zuzana Klímová, Ing. Václav Kůs, Ing. Lenka Tušková, Bc. Šárka Mikulicsová - asistenti 

auditora

3. Ověřované období, místo a čas přezkoumání

Předmětem ověření bylo přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města za rok 2011. 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 17. 10. 2011 - 15. 11. 2011, 16. 1. 2012 - 31. 1. 2012,

5. 3. 2012 - 9. 3. 2012 a 19. 3. 2012 na pracovištích Statutárního města Plzně a v sídle auditorské 

společnosti.
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4. Rozsah provedených prací

4.1 Pracovní úsek 10

4.1.1    Plnění příjmů a výdajů rozpočtu 

 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb.,                     

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   rozpočtový 

výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, závěrečný účet 2010, dodržení pravidel 

schválených orgány města, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání 

s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 

Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 činnost finančního a kontrolního výboru ZMP

 ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních 

operací, např. § 3319 pol. 5229, 5213, 5212, 5221, 5222; pol. 3111; pol. 3112;  pol. 8114;

pol. 8224; pol. 8124; pol. 5141; § 6310 pol. 2142, 5144; § 6171 pol. 5499, 5511; § 2272 

pol. 6202; pol. 5493; § 6112 pol. 5499, pol. 2412; § 6399 pol. 2141;  § 6310 pol. 2142, 

2143; pol. 5331;§3639 pol. 2131, 2321, 3121, 5192; § 3619 pol. 5660; § 3619 pol. 5623, 

5624; pol. 4222; pol. 4223; § 3631 pol. 6121; § 2212 pol. 5169, 6130; § 6171 pol. 2321, 

5011, 5021, 5031, 5032; pol. 8114; pol. 8124; pol. 8223; § 3631 pol. 6121, 6122; § 5311 

pol. 6331

4.1.2  Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, 

s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné 

finanční podpory

 ověření účtování a čerpání přijatých transferů pol. 4116 ÚZ 98216, pol. 4116 ÚZ 29008, 

pol. 4116 ÚZ 34352, pol. 4216, pol. 4223, pol. 4123

 ověření účtování přijatého transferu pol. 4222, 4223 a souladu použitých účetních 

souvztažností se smlouvami o poskytnutí dotace

   ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční 

podpory na vybraném vzorku - DEVELOPPILS s. r. o., POL PRODUCTION s. r. o.,           

TJ Slavoj Plzeň, o. s., Plzeň 2015, o. p. s., Ladislav Kincl, Dominik centrum, s. r. o.,     

Nadace 700 let města Plzně

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 1500021886, 5100000618, 

5100008623, 5200004011, 100002012, 1500049840, 1500036551, 1500062164, 

5100000668, 5100006381, 5200002634, 5200004760, 1500073829, 5200004923, 

5200004924, 1500042454, 1500032478, 1500054779, 5200004009, 5200002399, 
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5200004563, 5200000539, 5200000630, 502574837, 502567000, 502566999, 

100002985, 100002605, 1500148975, 1500116111, 1500054779

 ověřena tvorba dohadných položek k poskytnutým transferům na předložené sestavy, 

účet 389000373

4.1.3    Zřízené příspěvkové organizace

 ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybrané zřízené příspěvkové 

organizace - Mateřská škola Plzeň - Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace, 

Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň, příspěvková organizace, Hvězdárna

a Planetárium Plzeň, příspěvková organizace

 ověření evidence vypůjčeného majetku od organizace Správa informačních technologií 

města Plzně, příspěvkové organizace, u vybrané příspěvkové organizace - Hvězdárna      

a Planetárium Plzeň, příspěvková organizace

 ověření výše odpisů vykázaných ve výkazech příspěvkové organizace a jeho soulad 

s odpisovým plánem - Mateřská škola Plzeň - Křimice, Vochovská 25, příspěvková 

organizace, Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň, příspěvková organizace, 

Hvězdárna a Planetárium Plzeň, příspěvková organizace

 ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace -

Hvězdárna a Planetárium Plzeň, příspěvkové organizace, Mateřská škola Plzeň -

Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace

 ověření hodnoty majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření 

na hodnotu majetku uvedeného ve výkazech roční účetní uzávěrky sestavené ke dni

31. 12. 2011, u vybrané příspěvkové organizace - Mateřská škola Plzeň - Křimice, 

Vochovská 25, příspěvková organizace

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 5200008757, 400225950, 

1500141632, 5200008753, 400225954

4.1.4    Vedení účetnictví

 ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2011 

 věcná a formální správnost účetních dokladů

 ověření přijetí a čerpání peněžitého daru a nadačního příspěvku na vybraném vzorku 

účetních operací

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 5200003594, 400089843, 

400088293, 5200003603, 400088318, 400089842, 5200003605, 400088320, 

400089841, 1300006438, 1300002559, 1300002552, 1300003480, 1300005275, 

1300006448, 1300006449, 5200000848, 5200000547, 1500126851, 5100022817, 
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5100022818, 5200006793, 400181583, 1500138081, 1500074701, 5100023871, 

5100023873, 5100023875, 5100023879, 5100023886

4.1.5     Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

 ověření tvorby zdrojů a čerpání Sociálního fondu, Fond rozvoje bydlení na vybraném 

vzorku ověřovaných účetních dokladů za období 1-6/2011, např. d. č. 1300006428, 

1300002559, 1300002552, 1300003480, 1300005275, 1300006448, 1300006449, 

5200001232, 1500011300, 400023530

 ověření poskytnutí půjčky z FRB a její zaúčtování - VS 2233200205

 ověření okruhů peněžních fondů FŽP MMP, FRR MP DB, FUP úvěr, FKD MP-KB, UCB,  

CS

4.1.6    Cizí zdroje

 ověření splátek jistin a úroků na splátkové kalendáře a smlouvy o úvěru

 ověření pol. 8114 a vazba na účet 281000100

 ověření pol. 8124 a vazba na účty 451000500, 451000600, 451000700, 452000550

 ověření pol. 8223 a vazba na účet 451002000 a na usnesení ZMP 011 č. 417 

ze dne 1. 9. 2011

 ověření pol. 8224 a vazba na účet 451000900

 ověření zůstatků účtů 462000200, 462000400

 ověření vybraného vzorku účetních operací účtu 24505700-Účet cizí prostředky MMP 

 ověření vybraného vzorku účetních operací účtu 245053400-Účet CP - RB - jistoty 

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 1500023047, 1500023054, 

5200001112, 5200003489, 1500023058,1500047558, 5200002429, 5200004766, 

5200002436, 5200004777, 1500034949, 1500034947, 1500074137, 1500074123, 

1500032738, 1500032737, 1500071870, 1500071865, 1500032734, 1500032733, 

1500071861, 1500071857, 5200001110, 5200003491, 1500023055, 5200001926, 

5200004265, 5200002344, 1500022992, 1500022996, 1500033499, 1500042911, 

1500042914, 1500056449, 1500071936, 1500114481, 1500107495, 1500152441, 

1500107489, 1500152743, 5200006869, 5200006873, 5200009296, 5200009299, 

1500144072, 5200005857, 5200008075, 1500152516, 200002510, 1500152669, 

200002628, 1500153137, 400247126, 400247135, 400247134, 5200009463, 

1500108028, 1500152346, 1500152347, 1500073182
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4.1.7    Nakládání a hospodaření s majetkem

 ověření seznamu nedokončených investic k datu 30. 6. 2011 na vybraném ověřovaném 

vzorku

 ověření seznamu bezúplatných převodů – přírůstků a úbytků do 30. 6. 2011 na vybraném 

ověřovaném vzorku

 ověření vyřazení majetku z účtu 022000100 a jejich soulad s vyřazovacími protokoly, 

zápisy o rozhodnutí likvidační komise na vybraném vzorku z měsíců 3 a 4/2011

 ověření sestavy podseskupení položek 31 a na vybraném vzorku ověření zúčtování 

prodeje ostatních nemovitostí, např. budovy pro Plzeňský kraj, doplatek za směny 

pozemků s BROWN RAY a. s.

 ověření reálné hodnoty při prodeji majetku na kartách majetku č. 146370, 146944, 

146946, 28532, 28533, 28534, 144313

 ověření účtování na účtu 052000100 na vybraném vzorku ověřovaných dokladů              

a kontrola na uzavřené smlouvy o dílo, např. d. č. 400122158, č. 400153597,                   

č. 400159250 

 ověření účtování na účet 374000100, ověření přehledu dlouhodobého majetku, u kterého 

byla přijata dotace na jeho pořízení a na vybraném vzorku ověřeny avíza  o provedených 

platbách a smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace

 ověření přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku na vybraná usnesení ZMP za období

7-12/2011

 ověření přírůstků a úbytků pozemků na vybraném vzorku účetních operací

 ověření procesu uznání vydržení vlastnického práva k pozemku na vybraném usnesení 

ZMP č. 509 ze dne 6. 10. 2011

 ověření darování majetku na vybrané usnesení ZMP, např. darovací smlouva

č. 2011/005227

 ověření vybraného vzorku účetních operací, např. d. č. 520008002, 5200008003, 

5200009373, 05026323828, 3000100672 

4.1.8    Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

 z předloženého saldokonta pohledávek za období 1-6/2011 v třídění dle jednotlivých 

odběratelů vybrán ověřovaný vzorek odběratelů a ověření zaúčtování v systému SAP

 z předloženého saldokonta závazků za období 1-6/2011 v třídění dle jednotlivých 

dodavatelů vybrán ověřovaný vzorek dodavatelů a ověření zaúčtování v systému SAP   

na základě podpůrných dokladů

 ověření zápočtu pohledávky a závazky na základě dokladu č. 400106114
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 ověření prominutých pohledávek na vybraném vzorku účetních operací, např. VS 

10047209, 10047209, 10072318, 10073245, 10074249

4.1.9 Ručení za závazky fyzických osob a právnických osob

 ověření finanční záruky společnosti BIC Plzeň, s. r. o. ze dne 27. 9. 2011 

 ověření evidence závazku z titulu ručení za závazky společnosti BIC Plzeň vůči EACI 

(Výkonná agentura pro konkurenci a inovace) na vybraném vzorku účetních operací, 

např. d. č. 1500153128, 1500129290 a 200002626

4.1.10 Zástavy

 ověřen přehled zástavních práv na majetek města Plzně a na vybraném vzorku byly 

ověřeny uzavřené smlouvy o zřízení zástavního práva

 ověření přijatých zástav na vybraném vzorku půjček z fondu FRB,                               

např. d. č. 5200007812, d. č. 5200009139 

4.1.11 Věcná břemena

 ověření tabulky pro stanovení náhrady za omezení užívání nemovitostí při zřizování 

věcných břemen

 ze seznamu věcných břemen byl vybrán ověřovaný vzorek a jeho soulad s uzavřenými 

smlouvami o zřízení věcného břemene, např. kódy případu 7300600095, 7222500080, 

7300600750 a účetní doklady č. 502593542, 502555289

4.1.12 Majetek státu

 ověření předloženého seznamu majetku státu, se kterým hospodaří město Plzeň               

a z uvedeného seznamu vybrány nově užívané položky majetku státu od roku 2011        

na nájemní smlouvy, např. nájemní smlouva č. VS6548002010 (pronajímatel - SŽDC)      

a č. 1592/2009 (pronajímatel - Povodí Vltavy).

4.1.13  Majetkové účasti

 ověřené účetní doklady č. 1500042742, 1500140617, 100001096, 100001114, 

100001115, 100002916, 100002917, 100002918, 100002737, 100002743, 100002756, 

100002794, 100002849, 100002755, 100002792, 100002842, 1500105981

 inv. majetek č. 26728, 26734, 122177, 83883, 25796, 30516, 30480, 30531
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4.1.14  Soudní spory a ostatní potenciální závazky

 ověřen seznam jednotlivých soudních sporů, kde město Plzeň vystupuje jako žalovaný      

i seznam soudních sporů, kde město Plzeň vystupuje jako žalobce

4.1.15 Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů

 ověření informativní zprávy o kontrolní činnosti za rok 2010

 ověření plánu kontrolní činnosti útvarů MMP na rok 2011 a jeho plnění za 1-6/2011

 ověření procesu výkonu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací

na vybraném vzorku, např. protokol čj. MMP/049360/11, protokol čj. MMP/080512/11, 

protokol čj. MMP/184142/11

 ověření procesu výkonu veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory

na vybrané smlouvy o poskytnutí dotace, např.  smlouva o poskytnutí dotace               

č.j. 2010/004988, smlouva o poskytnutí dotace č.j. 2010/004988, smlouva o poskytnutí 

dotace č.j. 2011/000020, smlouva o poskytnutí dotace č.j. 2008/000084

 ověření roční zprávy o výsledcích interního auditu za rok 2010

 ověření střednědobého plánu interního auditu na roky 2011-2013 a ročního plánu 

interního auditu na rok 2011

 ověření zprávy o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě za rok 2010

 ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému městské části

4.1.16 Odměňování

 ověření souladu výpočtu odměn členů ZMP s nařízením vlády č. 375/2010,              

kterou se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

4.1.17 Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

 ověření výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení - Úvěr        

150 mil. Kč pro Statutární město Plzeň

4.1.18 Inventarizace majetku a závazků 

 ověření inventurních soupisů dokladové a fyzické inventury, ověření zaúčtování 

inventarizačních rozdílů, zprávy o výsledku inventarizace 2011, příkazu 

k provedení inventarizace, harmonogramu inventarizace, jmenování a záznamu

o proškolení inventurních komisí
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4.2 Pracovní úsek 20 a 34

 ověření účetních dokladů dokladové řady „Ostatní doklady“ za období 1-6/2011 z hlediska 

věcné a formální správnosti a časové souvislosti

 ověření účetních dokladů dokladové řady „Faktury ostatní - PÚ20“ na vybraném vzorku  

za období 1-6/2011 

 ověření účetních dokladů dokladové řady „Faktury za opravy a služby - PÚ34“                 

na vybraném vzorku např. d. č. 11200-11499 a 7700-8199

 ověření předloženého seznamu pohledávek do 20.000,- Kč navržených ZMP na odepsání

 prověření vybraných smluv ze seznamu smluv na obsah fakturovaných služeb            

např. Vodárna Plzeň a. s., AVE CZ odpadové hospodářství a. s. a Výtahy Schindler a. s.

 ověření předložené mandátní smlouvy včetně dodatku č.1 mezi MMP a OZS na činnost 

OZS

 ověření vybraného vzorku nájemníků z evidence pohledávek (SW SysAg) a detailní 

kontrola jejich ročního vyúčtování a aktuálního stavu osobního saldokonta v návaznosti  

na SAP, např. PÚ34 - nájemník č.314, 603, 1770, 2528, 2827, 1802. PÚ20 - nájemník 

č.135 a 177

4.3    Pracovní úsek 11

4.3.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

 ověření schválení rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb. na usnesení ZMO                        

ze dne 14. 12. 2010, ověření sestavení, projednání, schválení a vyvěšení rozpočtového 

výhledu na roky 2012 - 2014, ověření souladu údajů ve schváleném rozpočtu 

v návaznosti na výkaz FIN 2-12M, ověření rozpočtových opatření schválených

do 30. 6. 2011 na výkaz FIN 2-12M, ověření souladu postupů rozpočtového procesu

se zásadami pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2011, které byly schváleny 

usnesením RMP č. 903 ze dne 24. 6. 2010

 ověření činnosti finančního a kontrolního výboru ZMO

4.3.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, 

s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné 

finanční podpory

 na základě usnesení č. 149 ze dne 10. 5. 2011 kontrola poskytnutých vyčerpaných dotací 

na zaúčtování dle jednotlivých finančních míst
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 ověření schválení dotace usnesením č. 197 ze dne 28. 6. 2011, postupné čerpání 

investiční dotace na základě předložených dokladů občanským sdružením TOTEM         

na projekt „Dům napříč generacemi“, schválení dotace na provozní výdaje občanského 

sdružení TOTEM ve výši 450.000,- Kč usnesením č. 22 ze dne 14. 12. 2010,            

ověření souladu usnesení s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace, kontrola čerpání 

dotace na výdajové doklady a platby

 ověření schválení dotace na stavební úpravy budovy nové církevní mateřské školy 

usnesením ZPK č. 797/11 ze dne 9. 6. 2011, ověření souladu tohoto usnesení 

s uzavřenou smlouvou o poskytnutí účelové dotace a zaúčtování investiční akce             

na rozpočtovou položku 6121 a ověření související neinvestiční dotace na výdaje           

na provoz na usnesení ZMO č. 81 ze dne 28. 6. 2011 a smlouvu o poskytnutí dotace

a její zaúčtování na účet 572522310 ve výši 200.000,- Kč 

4.3.3 Příspěvkové organizace

 ověření schválení odpisových plánů a jejich dodržování všemi příspěvkovými 

organizacemi 

4.3.4 Vedení účetnictví

 detailní kontrola výdajů za měsíce leden a březen 2011

 ověření zaúčtování smlouvy na poskytování lékárenských pohotovostních služeb             

na doklad č. 5100003951 na účet 572521310 a oprava tohoto zaúčtování na správný účet 

518516910 dokladem č. 1500079460 ze dne 1. 7. 2011

 věcná a formální správnost účetních dokladů

4.3.5 Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

 ověření tvorby Sociálního fondu a Fondu rozvoje a rezerv ze zlepšeného hospodářského 

výsledku roku 2010 a schválení tvorby usnesením ZMP

 ověření souladu čerpání prostředků ze Sociálního fondu s kolektivní smlouvou a fondem 

kulturních a sociálních potřeb v období leden a březen roku 2011

4.3.6 Nakládání a hospodaření s majetkem

 ověření přírůstků a úbytků na účtech 021000100, 022000100, 022000300, 028000100, 

031000100 za období 1-9/2011, kontrola úbytků na zápisy likvidační komise                       

a vyřazovací protokoly a kontrola přírůstků na zařazovací protokoly
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4.3.7 Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

 ověření saldokonta pohledávek dle splatnosti a kontrola vybraných pohledávek               

po splatnosti na sociálním odboru

4.3.8 Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů

 ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému městské části

4.3.9 Odměňování funkcionářů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členů zastupitelstev

 ověření souladu výše odměn stanovených v usnesení RMO č. 41 ze dne 11. 1. 2011 

s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění

 namátkový výběr čtyř pracovníků, u nichž byly zkontrolovány hrubé mzdy za výkon 

jednotlivých funkcí na mzdové listy za měsíce 1-9/2011

4.4 Pracovní úsek 12

4.4.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

 ověření schválení rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb. na usnesení ZMO č. 47/2010       

ze dne 21. 12. 2010, ověření sestavení, projednání a schválení rozpočtového výhledu     

na roky 2012 - 2014, ověření souladu údajů ve schváleném rozpočtu v návaznosti          

na výkaz FIN 2-12M, ověření rozpočtových opatření schválených do 30.6.2011 na výkaz 

FIN 2-12M

 ověření činnosti finančního a kontrolního výboru ZMO

4.4.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, 

s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné 

finanční podpory

 na základě usnesení ZMO č. 23/2011 a RMO č. 80/2011 byl vybrán náhodný vzorek 

sedmi položek, u nichž byla zkontrolována návaznost uzavřené smlouvy o dotaci              

a zaúčtování na nákladový účet 572522210
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4.4.3 Příspěvkové organizace

 ověření účetních výkazů ke dni 30. 6. 2011 příspěvkových organizací 21. MŠ, 23. MŠ,    

80. MŠ

 ověření schválení odpisových plánů a jejich dodržování příspěvkovými organizacemi      

21. MŠ, 23. MŠ a 80. MŠ

 ověření zaúčtování rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 dle městské směrnice 

QF FIN-03-19 u příspěvkových organizací 21. MŠ, 23. MŠ, 80. MŠ

 ověření souladu schválených neinvestičních toků transferů  včetně plateb vybraným 

příspěvkovým organizacím 21. MŠ, 23. MŠ, 80. MŠ se zaúčtováním u příspěvkových 

organizací na účtech 672.10 

4.4.4 Vedení účetnictví

 detailní kontrola výdajů za měsíce leden a březen 2011

 ověření příjmů za období 5-6/2011 dle příslušného bankovního výpisu  a souvisejících 

podkladových dokladů

 věcná a formální správnost účetních dokladů

4.4.5 Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

 ověření tvorby Sociálního fondu a Fondu rozvoje a rezerv ze zlepšeného hospodářského 

výsledku roku 2010 a schválení tvorby usnesením ZMP

 ověření souladu čerpání prostředků ze Sociálního fondu s kolektivní smlouvou a fondem 

kulturních a sociálních potřeb v období leden a březen roku 2011

4.4.6 Nakládání a hospodaření s majetkem

 ověření účtu /042/-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku-namátkový výběr položek 

z účtu a ověření na výběrová řízení 

 ověření přírůstků a úbytků majetku za období 1-6/2011 na účtech 022 a 028                    

na vyřazovací a zařazovací protokoly

4.4.7 Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

 ověření  vybraných pohledávek a jich účetních operací v rámci kontroly příjmů na prvotní 

podklady (smlouvy, rozhodnutí, usnesení, apod.), např. Smlouva o spolupráci obchodní

firmy ze dne 22. 4. 2009 se Škoda Holding a. s., Výměr poplatku za užívání veřejného 

prostranství - Elektrodesign ventilátory s. r. o., Smlouva o nájmu nebytových prostor -

Puncovní úřad
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 ověření účetních operací za období 5/2011 na položce 2212 

4.4.8 Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů

 ověření plánu kontrolní činnosti na období roku 2011 a jeho plnění za první pololetí roku 

2011

 ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému městské části

4.4.9 Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

 z předloženého soupisu investičních akcí za rok 2011 byl vybrán vzorek čtyř položek,       

u kterých byla prověřena dokumentace k výběrovým řízením - Investiční akce 

Rekonstrukce 5. MŠ Zelenohorská 25, Zateplení fasády 25. MŠ, Projektová dokumentace 

a energetický audit Kulturní dům Šeříková  - ověření zveřejnění investičního záměru, 

souladu zadávání a uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní 

směrnicí, kontrola přehledu zájemců o veřejnou zakázku, výzvy k předložení cenové 

nabídky, schválení vítěze výběrového řízení příslušným usnesením RMO, kontrola 

souladu cenové nabídky vítěze s uzavřenou smlouvou o dílo a dodržení termínů plnění, 

Projektová dokumentace úpravy Jiráskovo náměstí a projektová dokumentace 

revitalizace Jiráskova náměstí - ověření souladu cenové nabídky a objednávky

4.4.10 Odměňování funkcionářů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členů zastupitelstev

 ověření souladu výše odměn stanovených v usnesení ZMO č. 5/2011 ze dne 25. 1. 2011 

s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění

 výběr vzorku pěti pracovníků, u nichž byly zkontrolovány hrubé mzdy za výkon 

jednotlivých funkcí na mzdové listy za měsíce 1-9/2011

4.5  Pracovní úsek 13

4.5.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu 

 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb.,                   

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených 

orgány městského obvodu, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání 
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s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 

Sb.,  o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 činnost finančního a kontrolního výboru ZMO

 ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku 

účetních operací, např. § 3111 pol. 2111, 5331, § 3745 pol. 2212, § 6171 pol. 2111, 

5169, 5167, 5137, 5192, 6122, 6123, § 6409 pol. 2212, § 4171 pol. 2229, § 4172

pol. 5410, § 4195 pol. 2229, § 4182 pol. 5410, § 4183 pol. 5410, § 4172 pol. 5410,

§ 3111 pol. 5331, § 3725 pol. 2324, pol. 4134, pol. 5345, pol. 2141, pol. 5163, § 3429

pol. 5194, § 6171 pol. 5173, § 2212 pol. 5429, § 6171 pol. 5192, § 6399 pol. 5149,

pol. 5173, § 2212 pol. 5429, § 6399 pol. 5149

4.5.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, 

s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné 

finanční podpory

 ověření čerpání přijatých transferů pol. 4116 ÚZ 13306, pol. 4116 ÚZ 13235

 ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční 

podpory na vybraném vzorku - Svaz důchodců ČR, Obvodní organizace Plzeň -

Skvrňany, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Skvrňany, Sportovní 

klub Radbuza, Klub seniorů Plzeň - Bory, Fakultní nemocnice, Chirurgická klinika,         

Jiří Řezáč

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 5200001703, 200000214, 

1500036884, 1500043143, 1500047490, 1500048604, 5200002478, 5200003570, 

5200002176, 520000578, 5100001675, 2600040355, 10521, 2600040369, 2600030710, 

10503, 19003, 5200002481, 5200002474, 5200007312  

4.5.3     Zřízené příspěvkové organizace

 ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku 

zřízených příspěvkových organizací - 24. mateřská škola Plzeň, 44. mateřská škola 

Plzeň, 61. mateřská škola Plzeň 

 ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených 

příspěvkových organizací - 24. mateřská škola Plzeň, 44. mateřská škola Plzeň,            

61. mateřská škola Plzeň

 ověření evidence vypůjčeného majetku od organizace Správa informačních technologií 

města Plzně, příspěvkové organizace, vybraných příspěvkových organizací -                 

24. mateřská škola Plzeň, 44. mateřská škola Plzeň, 61. mateřská škola Plzeň
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 ověření náležitostí a obsahu zřizovacích listin na vybraném vzorku zřízených 

příspěvkových organizací - 24. mateřská škola Plzeň, 44. mateřská škola Plzeň,            

61. mateřská škola Plzeň

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. 5200000128, 5200000867, 

5200001743, 5200002561, 5200003330, 5200004165, 5200000131, 5200000870, 

5200001746, 5200002564, 5200003333, 5200004168, 5200000135, 5200000874, 

5200001750, 5200002575, 5200003338, 5200004173

4.5.4    Vedení účetnictví

 ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-6/2011 

 věcná a formální správnost účetních dokladů

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 135130004, 3000016049, 

502534805, 1500006093, 2600030104, 2600030232, 5100002744, 2600031176,         

VPD č. 18534, 18415, 19477, 5200003780, 5200000128, 5200000867, 5200001743, 

5200002561, 5200003330, 5200004165, 5200000131, 5200000870, 5200001746, 

5200002564, 5200003333, 5200004168, 5200000135, 5200000874, 5200001750, 

5200002575, 5200003338, 5200004173, 1300003008, 1300006741, 1500057304, 

5200004033, 1500057296, 5200004946, 5200000702, 400055840, 1500010105, 

1500006093, 400055913, 400038979, 900005960, 400014619, 400014685, 100000710, 

100000691, 100000806, 100000692, 100000357, 100001504, SAP inv. karta č. 93288, 

97020, 118704, 115382, 5100007456, 5100000528, 5100004200, 5100008937,           

VPD č. 18953, 5100005808, 5100006660, SAP inv. karta č. 146667, 155554, 145916, 

145917, 145948, 145959, 146099, 146226, 146227, 146260, 146262, 146355, 146448, 

146677, 146680, 147111, 100002191, 100000357, 100001504, 100001231, 100002230, 

100001758, 100001756, 100001758, 100002066, 100002919

4.5.5    Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

 ověření tvorby zdrojů a čerpání Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv na vybraném 

vzorku ověřovaných účetních dokladů za období 1-6/2011, např. d. č. 1300003008, 

1300006741, 1500057304, 5200004033, 1500057296, 5200004946, 5200000702, 

400055840, 1500010105, 1500006093, 400055913, 400038979, 5100000020, 

400000486, 1500010304, 1500010302

4.5.6 Nakládání a hospodaření s majetkem

 ověření přírůstků  a úbytků dlouhodobého majetku 
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 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 900005960, 400014619, 

400014685, 100000710, 100000691, 100000806, 100000692, 100000357, 100001504, 

SAP inv. karta č. 93288, 97020, 118704, 115382, 5100007456, 5100000528, 

5100004200, 5100008937, VPD č. 18953, 5100005808, 5100006660, SAP inv. karta       

č. 146667, 155554, 145916, 145917, 145948, 145959, 146099, 146226, 146227, 

146260, 146262, 146355, 146448, 146677, 146680, 147111, 100002191, 100000357, 

100001504, 100001231, 100002230, 100001758, 100001756, 100001758, 100002066, 

100002919, 2600030698, 2600030663, 400095004, 100000357, 100001504, 

400055138, 400095469, 5100004047, 400061208, 400061194, 400071484, 100001758, 

400075096

4.5.7    Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 502497895, 1500010765, 

5100004046, 5100007456

4.5.8 Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů

 ověření plánu kontrolní činnosti na období roku 2011 a jeho plnění za 1-6/2011

 ověření procesu výkonu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací 

 ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému městské části

4.5.9 Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

 ověření výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku - Nákup 

nákladního automobilu pro městský obvod Plzeň 3 

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 5100007456, 400095004,        

inv. karta 146667 

4.6 Pracovní úsek 14

4.6.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu 

 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb.,                   

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených 

orgány městského obvodu, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání 
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s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 

Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 činnost finančního a kontrolního výboru ZMO

 ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku 

účetních operací, např. § 6171 pol. 5173, 2131, 5169, § 3111 pol. 2132, 5331, 6351,

§ 3725 pol. 2324, pol. 4134, § 6330 pol. 5345, § 6112 pol. 5169

4.6.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, 

s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné 

finanční podpory

 ověření čerpání přijatých transferů pol. 4111 ÚZ 98216, pol. 4116 ÚZ 13306

 ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční 

podpory na vybraném vzorku - SK Senco Doubravka, SK Rapid Plzeň, o. s.,                

Klub plastikových modelářů, o. s., AV PRON spol. s r. o., EURONOVA+PARTNER´S, 

spol. s r. o.

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 5100001831, 2600050667, 

5100000890, 2600050542, 5200004460, 5200006076, 5200006081, 5200005999, 

5200005718, 5200005541

4.6.3     Zřízené příspěvkové organizace

 ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku 

zřízených příspěvkových organizací - 54. mateřská škola Plzeň, 57. mateřská škola Plzeň

 ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených 

příspěvkových organizací - 54. mateřská škola Plzeň, 57. mateřská škola Plzeň

 ověření procesu schvalování odpisových plánů a jejich vykázání ve výkazech                  

na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací - 54. mateřská škola Plzeň,     

57. mateřská škola Plzeň 

 ověření evidence vypůjčeného majetku od organizace Správa informačních technologií 

města Plzně, příspěvkové organizace, vybraných příspěvkových organizací -                 

54. mateřská škola Plzeň, 57. mateřská škola Plzeň

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. 5200000713, 5200000714, 

1500010528, 200000858, 5200003472

4.6.4      Vedení účetnictví

 ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-6/2011 
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 věcná a formální správnost účetních dokladů

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 5100001381, 5100006936, 

5100007896, 5100011712, 1500007719, 1500001915, 1500017374, 1500017393, 

502511378, 502511144, BV č. 12 k PÚ ze dne 18. 1. 2011, PPD č. 19450, PPD č. 19450, 

3000018654, 100000360, 100000121, 100000761, 1500053531, 5200004852, 

5100000942, 5100009910, 2600050717, 1500023134, 1500055839, 5200004844,       

PPD č 12902, BV č. 25 ze dne 9. 2. 2011, BV č. 102 ze dne 9. 6. 2011, 5100000011,    

BV č. 7 ze dne 11. 1. 2011, 510001019, BV č. 25 ze dne 9. 2. 2011, 5200000713, 

5200000714, 1500010528, 200000858, 5200003472

4.6.5    Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

 ověření tvorby zdrojů a čerpání Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv na vybraném 

vzorku ověřovaných účetních dokladů za období 1-6/2011, např. d. č. 1500053531, 

5200004852, 5100000942, 5100009910, 2600050717, 1500023134, 1500055839, 

5200004844, PPD č 12902, BV č. 25 ze dne 9. 2. 2011, BV č. 102 ze dne 9. 6. 2011

4.6.6 Nakládání a hospodaření s majetkem

 ověření přírůstků  a úbytků dlouhodobého majetku 

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 100000360, 100000121, 

100000761

4.6.7      Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d. č. 5100001381, 5100006936, 

5100007896, 5100011712, 1500007719, 1500001915, 1500017374, 1500017393, 

502511378, 502511144, BV č. 12 k PÚ z 18.1.2011, PPD č. 19450, PPD č. 19450, 

3000018654

 ověřena nájemní smlouva č. 00001/06 ze dne 7. 9. 2006 včetně dodatků, předpisy          

a úhrady tohoto nájemce na vybraném účetním dokladu č. 502497895

4.6.8 Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů

 ověření plánu kontrolní činnosti na období roku 2011 a jeho plnění za 1-6/2011

 ověření procesu výkonu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací 

 ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému městské části
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4.6.9 Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

 proces zadávání a uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu a jeho souladu 

s vnitřním předpisem - Zpracování DSP na akci parkoviště Partyzánská, Zpracování DÚR 

na akci rekonstrukce Partyzánská

4.7 Pracovní úsek 19

 ověření předpisů a úhrad nájemného vyplývajících z nájemních smluv, rozhodnutí orgánů 

města, zveřejnění záměrů pronajmout na vybraném vzorku, např. VS 3011003505,

VS 3011004175, VS 3011003582, VS 3011004407, VS 3011004548, VS 3011002947,

VS 3011003114

 na účtu 021000100 ověřen vybraný vzorek smluvních vztahů, účetní souvztažnosti 

týkající se zařazovaného a vyřazovaného majetku, např. d. č. 100000150, 100000151, 

100000152, 100002103, 100002104, 100007623, 100007624

 na účtu 031000100 ověřen vybraný vzorek smluvních vztahů, účetní souvztažnosti 

týkající se zařazovaného a vyřazovaného majetku, např. d. č. 100000232, 200000270, 

100001061, 100007527

 ověření převodu dotace 403000100, např. d. č. 1500100317,1500100318

 ověření evidence bankovní záruky č. 1003892029

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města za rok 2011 na základě 

údajů o ročním hospodaření účetní jednotky. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání,   

a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města Plzně, 

statutárního města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích 

přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000. Rozsah prací 
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požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku,

a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem              

na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření   

(v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních 

peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech 

podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků     

a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých          

na základě mezinárodních smluv a údajů o vyúčtování  a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 

rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám.

Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví účetní 

jednotky a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří účetní jednotka. Předmětem 

ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek                      

a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých                 

a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku města Plzně, 

statutárního města a účetnictví vedeného statutárním městem Plzeň.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy 

upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví            

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy 

vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními 

předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků (zákon č. 250/2000 Sb.,                

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), o hospodaření s jejich 

majetkem (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), o účetnictví

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb.,           

ve znění pozdějších předpisů) a o odměňování (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů), z hlediska souladu hospodaření s finančními prostředkůy ve srovnání s rozpočtem, 

z hlediska dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití a z hlediska věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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V rámci dílčího přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města byly zjištěny 

chyby a nedostatky, které byly opraveny nebo k nim město nastavilo kontrolní mechanismy. 

5. A Výsledek dílčího a závěrečného přezkoumání

I. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona        

č. 420/2004 Sb. (v členění podle ust. § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

5.1. Pracovní úsek 10

5.1.1

§ 2 odst. 1 písm. g) - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům 

krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 

osobám

Zjištění

1) Z přijaté dotace pol. 4116 ÚZ 29008 byly hrazeny výdaje za poradenskou službu na základě 

faktur dodavatele Lesy ČR, IČ 421965451, např. d. č. 5100000668 ze dne 31. 3. 2011 ve 

výši 44.292,- Kč,  d. č. 5100006381 ze dne 28. 6. 2011 ve výši 41.783,-Kč a dále byly 

hrazeny činnosti odborného lesního hospodáře na základě žádosti „Žádost o úhradu nákladů             

na činnost odborného lesního hospodáře“, jejíž součástí byla příloha „Výpočet náhrady        

za výkon činnosti OLH za I.čtvrtletí 2011“, např. d. č. 5200004760 ze 27.6.2011 ve výši 

4.219,- Kč za LS Stříbro a d. č. 5200002634 ze dne 4. 4. 2011 ve výši 4.650,- Kč                 

za LS Stříbro. V průběhu dílčího přezkoumání byla věcně odpovědným zaměstnancem 

podána informace, že v druhé polovině roku 2011 je již vyžadována fakturace za činnost 

odborného lesního hospodáře. 

2) Z přijaté dotace pol. 4111 ÚZ 98216 bylo uhrazeno očkování Hepatitida A, B vedoucímu 

oddělení sociální prevence a sociálnímu kurátorovi pro dospělé ve výši 1.550,- Kč dokladem 

č. 5200004011 ze dne 27. 5. 2011. Obsah a rozsah výdajů na výkon agendy               

sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011 je upraven v Metodice pro poskytování dotací      

ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze uveřejněný ve Zprávách 
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MF č. 1/2011 a dodatek v č. 3/2011. Dle ústního sdělení bylo zjištěno, že pracovní úvazek 

zaměstnance na SPOD je ve výši 50%. 

5.1.2

§ 2 odst. 2 písm.a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 

Zjištění

1) Při ověření účetních výkazů ke dni 30. 6. 2011 zřízené organizace Hvězdárna a Planetárium 

Plzeň, příspěvková organizace, IČ 45331359 bylo zjištěno, že na účtu /966/ má vedený 

majetek od SITMP  ve výši 234.000,- Kč. V instrukci QI 61-01-34-Podrozvahová evidence 

účinné dnem 1. 11. 2011 bylo v bodě 5.4.6-Účet 951-Ostatní dl.podmíněná aktiva

mj. upraveno, že: „ Na účtu se eviduje zejména majetek ve výpůjčce od příspěvkové 

organizace SITmP - zaúčtování provádějí jednotlivé pracovní úseky na základě podkladů

od SITmP dle stavu v aplikaci Maximo, a to průběžně a k rozvahovému dni.“ Dále bylo 

zjištěno, že na stránkách SMP nebyl aktualizován seznam zřízených příspěvkových 

organizací, jelikož dle předloženého seznamu byla dnem 1.9.2011 zřízena MŠ Plzeň-Křimice, 

která v seznamu na stránkách uvedena nebyla.

2) Při ověření předloženého seznamu zřízených příspěvkových organizací na seznam 

zveřejněný na webových stránkách města bylo zjištěno, že tento zveřejněný seznam nebyl 

aktualizován o nově zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Plzeň - Křimice, 

Vochovská 25, příspěvková organizace, která byla zřízena dnem 1. 9. 2011.

3) Při ověření výkazů řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2011 příspěvkové organizace  

Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň bylo zjištěno, že na položce A.I.5. Drobný 

dlouhodobý nehmotný majetek ve sloupci brutto vykazovala částku ve výši 10.870,- Kč, 

oprávky k tomuto majetku byly uvedeny ve sloupci korekce u položky A.I.2. Software. 

Sloupec netto u položky A.I.2. Software vykazoval záporný zůstatek ve výši -10.870,- Kč a 

sloupec netto u položky A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek vykazoval zůstatek ve 

výši 10.870,- Kč. Účetní jednotka přeúčtovala zůstatek účtu 013 na účet 018, ale již 

nepřeúčtovala oprávky k tomuto majetku.

4) Při ověření evidence majetku bylo zjištěno, že např. na účtu 021 byla vedena projektová 

dokumentace bytový dům B s IČ 128708 pořízená dnem 24. 1. 2008 v ocenění ve výši 

3.770.747,24 Kč, která nebyla na tento účet vzhledem k charakteru majetku správně 

zařazena a nebylo předloženo rozhodnutí o její realizaci. Na účtu 021 bylo vedeno odvodnění 

hřiště a parku u GFK s IČ 141796 pořízené dnem 31. 1. 2010 v ocenění ve výši 98.280,- Kč. 

Nebylo zřejmé, že bylo odvodnění hřiště a parku u GFK správně zařazeno do majetkové 

evidence. Dále na účtu 022 byla evidována akce s názvem Rekonstrukce muzea loutek
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s IČ 141302 v ocenění ve výši 955.111,- Kč s datem pořízení 25. 1. 2010. Při ověření bylo 

zjištěno, že nešlo o rekonstrukci, ale o pořízení požárního systému, což nebylo z karty 

majetku jednoznačně zřejmé. Dále na účtu 022 byla evidována Rekonstrukce muzea loutek 

s IČ 141303 v ocenění ve výši 1.335.942,- Kč s datem pořízení 25. 1. 2010. Při ověření bylo 

zjištěno, že nešlo o rekonstrukci, ale o pořízení kamerového systému, což nebylo z karty 

majetku jednoznačně zřejmé. Na účtu 021 byl dále veden s IČ 147571 elektrický bojler 

v ocenění ve výši 21.301,- Kč s datem zařazení dne 31. 8. 2011, ale nebylo zřejmé,

jaké budovy byl nedílnou součástí.

5.1.3

§ 2 odst. 2 písm. h)   - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

1) Na základě darovací smlouvy č. 20110/11/Ost./028 ze dne 24. 10. 2011 byl účetním 

dokladem č. 1500126851 ze dne 4. 11. 2011 přijat peněžitý dar, který byl zaúčtován 

souvztažným zápisem MD 395030289 ve výši 816.774,- Kč, D 649232110, s § 3639, pol. 

2321, ve výši 238.774,- Kč a D 649312110, s § 3639, pol. 3121 ve výši 578.000,- Kč. Přijetí 

investičního transferu mělo být účtováno D 403 v souladu s ČÚS č. 703-Transfery, bodu 

5.3.2., písm. c) nebo v souladu s bodem 5.5.1., písm. c) a přijetí neinvestičního transferu D 

672 v souladu s obsahovou náplní účtu 672 dle § 40 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, ve znění pozdějších předpisů. Peněžitý dar byl 

mj. čerpán dokladem č. 5100022818 ze dne 1. 12. 2011, ve výši 239.131,- Kč a zaúčtován 

souvztažným zápisem MD 518516910, s § 2212 pol. 5169, přestože ze soupisu položek 

faktury bylo zřejmé, že byl s elektromontážemi, ostatními náklady a elektromontážním 

materiálem pořízen i prvek na vrchol stromu 1 ks za 9.500,- Kč. Tento prvek měl být 

zaúčtován na pol. 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek. 

2) Dále při ověření dokladů bylo zjištěno, že na § 2212 pol. 6121-Budovy, haly, stavby byla 

nesprávně účtována vánoční výzdoba-Nám.Republiky v ocenění ve výši 36.917,- Kč

na základě dokladu č. 5100023871, vánoční výzdoba-Kopeckého sady v ocenění ve výši 

150.456,- Kč na základě dokladu č. 5100023873, vánoční prvky-Jungmannova ulice 

v ocenění ve výši 46.279,- Kč na základě dokladu č. 5100023875, vánoční prvky-Strom pod 

divadlem v ocenění ve výši 20.628,- Kč na základě dokladu č. 5100023879, vánoční prvky-

Zbrojnická ulice v ocenění ve výši 12.982,- Kč na základě dokladu č. 5100023886. 
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3) Na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadačním fondem Naděje třetího 

tisíciletí ze dne 4. 6. 2010 byl městu poskytnut nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč.

Tento příspěvek byl zaúčtován dokladem č. 1500074701, souvztažným zápisem

MD 395030289, D 649232110. Tento příspěvek měl být dle obsahové náplně výnosových 

účtů zaúčtován na účet 672-Výnosy územních rozpočtů z transferů.  

5.1.4

Dodržování jiných zákonů

Zjištění

Výsledkem veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné podpory poskytnuté na základě Smlouvy

o poskytnutí dotace č.j. 2010/004988 ze dne 14. 1. 2011 byl Protokol o výsledku kontroly poskytnuté 

dotace čj. MMP/137229/10. V obsahu protokolu se mj. uvádí, že „…dne 29. 12. 2011 bylo na OŽP 

MMP předáno vyúčtování dotace z FŽP MP na projekt „Koně v ekologické a výtvarné výchově““,

a že předložené vyúčtování bylo v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. Z výše uvedeného 

vyplývá, že vyúčtování dotace bylo předloženo k veřejnosprávní kontrole prováděné né na místě, 

jejímž výsledkem měl být Záznam o výsledku veřejnosprávní kontroly. Protokol je výsledkem 

veřejnosprávní kontroly na místě, která se provádí na základě hlavy II-Procesní pravidla upravené

v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zákona č. 552/1991 Sb.,

o státní kontrole.

5.2.   Pracovní úsek 20 a 34

Nebyly zjištěny nedostatky.

5.3.  Pracovní úsek 11

Nebyly zjištěny nedostatky.

5.4.   Pracovní úsek 12

5.4.1

§ 2 odst. 2 písm. h)   - účetnictví vedené územním celkem
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Zjištění

Časové kupóny ročního předplatného na MHD (Plzeňská karta) vystavené na organizaci byly            

při pořízení účtovány jako pořízení cenin. Jedná se však o přepravní služby, které by při pořízení 

měly být účtovány do nákladů.

5.4.2

§ 2 odst. 2 písm. a)   -    nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

Roční nájemné z pronájmu pozemku k zajištění přípravy stavby (nájemní smlouva č. P-33/2008 

s Ministerstvem obrany) ve výši 56.350,- Kč byla zaúčtováno v provozních nákladech na účtu      

/518/- Ostatní služby. Svým charakterem se však jedná o výdaje spojené s pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku - rekonstrukce vnitrobloku Slovanská alej - Ruská a mělo by být zahrnuto              

do pořizovací ceny majetku.

5.4.3

§ 2 odst. 2 písm. d) - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Zjištění

Ověřením bylo zjištěno, že u nájemní smlouvy na nebytové prostory s Puncovním úřadem nebyla

uplatňována inflační doložka na nájemné, ačkoliv je součástí nájemní smlouvy.

5.5.   Pracovní úsek 13

5.5.1

§ 2 odst. 1 písm. g)   - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům

a k dalším osobám 

Zjištění

1) Při ověření čerpání dotace na sociální dávky bylo zjištěno, že dokladem č. 2600040355     

byla na základě jednoho výdajového pokladního dokladu č. 10503 ze dne 25. 5. 2011 

vyplacena částka 14.584,-Kč paní Šarlingerové, Hamplové (zaměstnankyně městského 
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obvodu) pro výplatu třech sociálních dávek. Výdajový pokladní doklad nebyl podepsán         

ani jednou ze zaměstnankyň. Výplaty platebními poukazy realizovaly výše uvedené 

zaměstnankyně každá samostatně, paní Šarlingerová jednomu klientovi a paní Hamplová 

dvěma klientům, proto měly být výdajové pokladní doklady pro každou zaměstnankyni zvlášť. 

2) Při ověření čerpání dotace pol. 4111, ÚZ 98216 bylo zjištěno, že dokladem č. 5100001675     

ze dne 14. 2. 2011 byl uhrazen poplatek za školení 2 zaměstnankyň (paní Severová,         

paní Smejkalová) ve výši 3.490,- Kč na osobu, tj. 6.980,-Kč a stravné 2 os. za 350,- Kč,

tj. 700,-Kč tj. celkem 7.680,-Kč na účet 518516710, položka 5167. Stravné mělo být 

zaúčtováno na účet 512, pol. 5173. V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření byl 

městským obvodem vyhotoven opravný doklad č. 5100020797 ze dne 31. 10. 2011, kterým 

bylo cestovné ve výši 6.980,- Kč zaúčtováno na účet 518, pol. 5167 a stravné ve výši 700,-

Kč na účet 512 pol. 5173.

5.5.2

§ 2 odst. 2 písm. h)   - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

1) Při ověření dokladu č. 5100002744, který se týkal došlé faktury od PMDP, a. s. bylo zjištěno, 

že tímto dokladem byly uhrazeny výdaje za nákup Plzeňských karet v celkové výši         

60.670,- Kč a  účtovány souvztažným zápisem MD /512/-Cestovné a D /321/-Dodavatelé. 

Cestovné představuje pouze předplatné ve výši 58.500,- Kč, manipulační poplatek ve výši 

130,- Kč a vydání čipových karet ve výši 2.040,- Kč. 

2) Při ověření náležitostí účetních dokladů bylo na vybraném ověřovaném vzorku zjištěno,           

že d. č. 5100004047 ve výši 116.892,- Kč zněl na odběratele Statutární orgán Plzeň,   

Městský obvod Plzeň 3. Stejné zjištění se týkalo d. č. 5100004046 ve výši 97.332,- Kč.

5.5.3

Dodržování jiných zákonů

Zjištění

1) Při ověření výběrového řízení „Nákup nákladního automobilu pro městský obvod Plzeň 3“ 

bylo zjištěno, že zadávací dokumentace neupravovala, zda zadavatel vyžadoval ověřenou 

fotokopii výpisu z OR či jiné obdobné evidence nebo dostačovaly pouze fotokopie. 
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Výběrového řízení se účastnila firma Autoservis Plzeň - Letná s.r.o., která předložila ověřený 

výpis ze dne 15. 2. 2011; druhý účastník firma IC WEST, s. r. o. předložila neověřenou kopii

výpisu z OR ze srpna 2010 a výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 15. 2. 2011. Zadávací 

dokumentace uváděla, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. Stáří výpisu 

z obdobné evidence nebylo v zadávací dokumentaci upraveno.

2) Při ověření pověření k veřejnoprávním kontrolám bylo zjištěno, že na nich nebylo uvedeno 

úřední razítko. V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření byly předloženy pověření 

doplněné o kulaté razítko ÚMO. Veřejnosprávní kontroly jsou prováděny v samosprávné 

činnosti, proto by měly spíše obsahovat razítka městského obvodu.

5.6.   Pracovní úsek 14

5.6.1

§ 2 odst. 2 písm. h)   - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

1) Účetním dokladem č. 5100000890 ve výši 18.720,- Kč byly pořízeny 4 ks firemní Plzeňské 

karty, z toho 1 ks byl hrazen z dotace účtované na pol. 4111 ÚZ 98216 ve výši 4.680,- Kč. 

Pořizovací cena se skládala z hodnot karet a manipulačního poplatku v celkové výši 720,- Kč. 

Pořizovací cena karet včetně manipulačního poplatku byla účtována souvztažným zápisem 

MD 512517310, D 231020600. Manipulační poplatek neměl být z obsahového vymezení 

nákladových účtů zahrnut na nákladový účet cestovného, spíše na nákladový účet služeb. 

V průběhu dílčího přezkoumání byl městským obvodem vytvořen opravný ID č. 200001958            

ze dne 19. 10. 2011, kterým byl manipulační poplatek přeúčtován na pol. 5169                        

a MD 51851690.

2) Při ověření poskytování veřejné finanční podpory zjištěno, že smlouvy o poskytnutí grantu      

č. 12/2011/K ze dne 10. 8. 2011 (Klub plastikových modelářů, IČ 26673444 ve výši       

23.000,- Kč), č. 3/2011/K ze dne 1. 8. 2011 (AV PRON spol. s r. o., IČ 26353181 ve výši      

50.000,- Kč) jsou ve vymezení smluvních stran označeny za poskytovatele jen SMP,           

bez specifikace MO Plzeň 4. Dále při ověření schvalovacího procesu poskytnutí finančního 

příspěvku EURONOVA+PARTNER´S ve výši 200.000,- Kč na základě Smlouvy                      

o poskytnutí finančního příspěvku a licenční smlouvy, IČ 26353610 ze dne 22. 7. 2011        

bylo zjištěno, že ZMO Plzeň 4 vzalo na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí fin.příspěvku       

ve výši 200 tis. Kč na zajištění projektu Doubravecký týden 2011, licenční smlouvu. 

Usnesením RMO Plzeň 4 č. 0162/11 ze dne 15. 6. 2011 bylo schváleno uzavření Smlouvy     
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o poskytnutí finančního příspěvku a propůjčení názvu „Doubravecký týden“ pořadateli.

Schválit poskytnutý příspěvek má v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,        

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo. Z usnesení ZMO 

nebylo toto však úplně jednoznačné.

5.6.2

  § 2 odst. 2 písm. d) - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Zjištění

Při ověření dokladu č.  1500007719 ze dne 1. 1. 2011 bylo zjištěno, že tímto dokladem byla účetním 

zápisem MD 518, D 389 odúčtována dohadná položka ve výši 600.000,- Kč na nevyfakturovanou 

dodávku od společnosti EKO-KOM za období 1. 10. 2010 - 31. 12. 2010. Dohadná položka byla 

vytvořena d. č. 1500168476 ze dne 31. 12. 2010 souvztažným zápisem MD 389, D 518 ve výši 

600.000,- Kč. Uvedený účetní případ byl nesprávně zaúčtován, jelikož vystavené faktury byly 

účtovány MD 315, D 649 a příjem byl účtován dle rozpočtové skladby na § 3745, pol. 2324. 

K rozvahovému dni mělo být účtováno souvztažným zápisem MD 388, D 649 a v následujícím období 

odúčtován MD 649, D 388. Dále bylo zjištěno, že během roku 2010 byly vystaveny čtyři faktury -

fakturační období bylo čtvrtletí - a to účetními doklady č. 502359750 ve výši 648.566,- Kč,

d.č. 502405515 ve výši 548.790,- Kč, d.č. 502436707 ve výši 737.771,- Kč a d.č. 502483811 ve výši 

590.705,- Kč. Instrukce QI 61-01-35 Postup účtování časového rozlišení nákladů, výnosů

a dohadných účtů v bodě 5.1 uvádí, že se časově nerozlišují pravidelně se opakující platby

bez ohledu na jejich výši. EKO-KOM byl v roce 2010 ve výnosech zaúčtován čtyřikrát a zároveň byla 

vytvořena dohadná položka.

5.6.3

§ 2 odst. 2 písm.a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 

Zjištění

Při ověření účetních výkazů ke dni 30. 6. 2011 zřízené organizace 54. mateřská škola Plzeň,    

Staniční 72, příspěvková organizace, IČ 70940959 bylo zjištěno, že na účtu /903/-Ostatní majetek 

eviduje majetek od SITmP ve výši 165.906,20 Kč. Stejné zjištění evidence majetku od SITmP na účtu 

/903/-Ostatní majetek ve výši 331.092,21 Kč se týkalo i zřízené organizace 57.mateřská škola Plzeň, 

Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace, IČ 70940975. V instrukci QI 61-01-34-Podrozvahová 



Tel +420 226 220 010   l  Fax +420 226  220 012
Email  info@pkf-cz.com  l  www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o.   l   Karlova 48   l   110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on 
the part of any other individual member firm or firms.                                                                                                                      Strana 29 (celkem 36)

evidence účinné dnem 1. 11. 2011 bylo v bodě 5.4.6-Účet 951-Ostatní dl.podmíněná aktiva              

mj. upraveno, že: „Na účtu se eviduje zejména majetek ve výpůjčce od příspěvkové organizace 

SITmP - zaúčtování provádějí jednotlivé pracovní úseky na základě podkladů od SITmP dle stavu 

v aplikaci Maximo, a to průběžně a k rozvahovému dni.“ 

5.6.4

Dodržování jiných zákonů

Zjištění

Při ověření uskutečněných veřejnosprávních kontrol za 1-6/2011 a jejich souladu se zákonem              

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů bylo zjištěno, 

že byla provedena veřejnosprávní kontrola né na místě u organizace Diakonie ČCE-středisko v Plzni    

a výstupem byl Protokol č. 3/2011 ze dne 20. 6. 2011. Z obsahu protokolu o kontrole vyplývá, že tato 

kontrola byla provedena na ÚMO, ve věci vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010 a proto měl 

výstupem být záznam o veřejnosprávní kontrole. 

Ke zjištěným nedostatkům a chybám město nastavilo již v ověřovaném období kontrolní 

mechanismy,  které by měly zabránit jejich opakování v budoucnosti.

II. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona         

č. 420/2004 Sb. (v členění podle ust. § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzně nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky.
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5. B Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru 

(ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), přičemž k těmto chybám a nedostatkům již byly 

v ověřovaném období nastaveny kontrolní mechanismy, které by měly zabránit jejich opakování 

v budoucnosti.

Statutární město Plzeň splnilo požadavky právních předpisů platných a účinných v roce 2011. I přesto 

však v roce 2011 existovaly metodické nejasnosti z důvodu změn legislativy, neúplné metodiky apod., 

a proto na některá účetní rozhodnutí může být pohlíženo v následujících obdobích jako na nesprávná.

II. Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyly zjištěny nedostatky 

uvedené v ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb..

III. Upozornění na rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika.

Ostatní nedostatky byly odstraněny opatřením. Není již třeba přijímat opatření podle zákona 

č. 420/2004 Sb., a lze souhlasit s celoročním hospodařením po provedených úpravách bez výhrad.

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města a podíl zastaveného majetku na celkovém 

majetku města podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2011 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách

o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009 a v roce 2010. Z tohoto důvodu jsou výsledná 

procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2011, za rok 2010 a do roku 2009, 

vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.
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I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

v Kč

A. Vymezení pohledávek 581 936 374,69

část 
A/IV.

číslo
účtu

Dlouhodobé pohledávky (NETTO)
7 832 078,00

č. 1. 462
Poskytnuté návratné finanční výpomoci 
dlouhodobé 130 000,00

č. 3. 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 100 000,00

č. 6. 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 7 602 078,00

část 
B/II.

číslo
účtu

Krátkodobé pohledávky (NETTO) 574 104 296,69

č. 1. 311 Odběratelé 491 703 194,96

č. 2. 312 Směnky k inkasu

č. 3. 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry

č. 5. 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 43 920 967,39

č. 6. 316 Poskytnuté návratné finanční
výpomoci krátkodobé

č. 7. 317 Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů

č. 10. 335 Pohledávky za zaměstnanci 47 498,00

č. 11. 336 Zúčtování s institucemi sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění

č. 13. 342 Jiné přímé daně

č. 14. 343 Daň z přidané hodnoty 10 043 237,00

č. 15. 345 Jiné přímé daně

č. 16. 346 Pohledávky za ústředními rozpočty 1 253 819,37

č. 17. 348 Pohledávky za územními rozpočty

č. 19. 361 Krátkodobé pohledávky z ručení

č. 20. 363 Pevné termínované operace a opce

č. 21. 365 Pohledávky z finančního zajištění

č. 22. 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů

č. 23. 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů
spolufinancovaných ze zahraničí

č. 28. 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 27 135 579,97

B. Vymezení rozpočtových příjmů 5 387 279 571,98

ř. 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 5 387 279 571,98

VI. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti 0,00

Komentář: Celková výše dlouhodobých pohledávek činí 27.007.563,05 Kč.

Podíl pohledávek na rozpočtu města Plzně, statutárního města k 31. 12. 2011 činí 10,80 %.
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II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

v Kč

C. Vymezení závazků 464 316 333,66

část D/III.
číslo
účtu

Dlouhodobé závazky
92 384 000,00

č. 1 451 Dlouhodobé úvěry 92 000 000,00

č. 2 452

Přijaté návratné 
finanční výpomoci 
dlouhodobé 384 000,00

část D/IV.
číslo
účtu

Krátkodobé závazky 371 932 333,66

č. 1 281 Krátkodobé úvěry

č. 2 282

Eskontované 
krátkodobé dluhopisy 
nebo směnky

č. 3 283
Vydané krátkodobé 
dluhopisy

č. 4 289
Jiné krátkodobé 
půjčky

č. 5 321 Dodavatelé 283 847 969,14

č. 6 322 Směnky k úhradě

č. 9 325
Závazky z dělené 
správy a kaucí 14 237 553,30

č. 10 326

Přijaté návratné 
finanční výpomoci 
krátkodobé

č. 14 331 Zaměstnanci 2 391 500,00

č. 15 333
Jiné závazky vůči 
zaměstnancům 26 254 585,00

č. 16 336
Zúčtování s 
institucemi SZ a ZP 17 112 290,00

č. 18 342 Jiné přímé daně 4 849 576,00

č. 19 343
Daň z přidané 
hodnoty

č. 20 345 Jiné daně a poplatky

č. 21 347
Závazky k ústředním 
rozpočtům 5 835 166,87

č. 22 349
Závazky k územním 
rozpočtům

č. 24 362
Krátkodobé závazky z 
ručení

č. 25 363
Pevné termínované 
operace a opce

č. 27 366
Závazky z finančního 
zajištění
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č. 28

368

Závazky z upsaných 
nesplacených 
cenných
papírů a podílů 571 424,00

č. 29

372

Krátkodobé závazky z 
nástrojů 
spolufinancovaných 
ze zahraničí

č.34 378
Ostatní krátkodobé 
závazky 16 832 269,35

Komentář: Celková výše dlouhodobých závazků je 1.499.528.623,03 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu města Plzně, statutárního města k 31. 12. 2011 činí 8,62 %.

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

                                                                                                                                                                                            v Kč

D. Vymezení zastaveného majetku 469 366 367,82

P.VI.10. 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých
zajištění 469 366 367,82

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 35 422 103 872,85

část A. Stálá aktiva (BRUTTO) 35 422 103 872,85

Komentář: Celková hodnota účtu /982/ ve výši 464.880.263,82 Kč se skládá z hodnoty zástav ve výši 

469.366.367,82 Kč a z hodnoty záruk ve výši – 4.486.104,- Kč.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Plzně, statutárního města k 31. 12. 2011 činí 

1,33 %.
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Přílohy: 

- účetní výkazy (Rozvaha - územní samosprávné celky, svazky obcí, 

regionální rady regionů soudržnosti; Výkaz zisku a ztráty - územní 

samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti),

- finanční výkaz (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí),

- příloha účetní závěrky sestavená podle ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví a příloha účetní závěrky sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce 

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, ve znění pozdějších předpisů,

- přehled právních předpisů, soulad s nimiž auditor při přezkoumávání 

hospodaření ověřil.
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Přehled právních předpisů použitých pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně 

s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků    

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláškou č. 449/2009, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení 

plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, 

rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,           

ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb.,      

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy: 

o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 

prováděcími právními předpisy:

o vyhláškou 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, 

o vyhláškou č 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných 

účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu 

a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická 

vyhláška o účetních záznamech), 

o českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),        

ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


