
 

Zborovská 11 

150 21  Praha 5 

 

Čj.: 001435/2021/KUSK Stejnopis č. 

SpZn:  SZ_060249/2020/KUSK 

 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

 MUKAŘOV 
IČ: 00509132  

 za rok 2020 
 

Přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2020 bylo zahájeno dne 05.08.2020 

doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím 

orgánem. 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 

▪ 29.03.2021 

▪ 03.09.2020 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

 

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:  Mukařov 

 Mukařov 12 

 295 01  Mnichovo Hradiště 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  Jana Pýchová 

- kontrolor: Marcela Pavlíčková 

  

 

Zástupci obce: Josef Eichler - starosta 

 Martina Bendlová - účetní 
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Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona  

č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu  

a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová  

dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/KUSK. 

 

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových 

prostředků, 

-  finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 

-  náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 

-  peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 

právnickými nebo fyzickými osobami, 

-  finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 

- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

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

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 

-  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 

-  zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, 

- stav pohledávek a závazků 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 územního celku, 

- účetnictví vedené územním celkem, 

- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost 

jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých 

právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto 

úkonu. 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 

 

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu 

učiněným dne 29.03.2021 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných 

dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena. 
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A. Přezkoumané písemnosti 

Střednědobý výhled rozpočtu 

▪ na roky 2019 - 2021, schválen zastupitelstvem dne 13.12.2018, zveřejněn dne 

13.12.2018, návrh zveřejněn od 28.11.2018 do 13.12.2018 

Pravidla rozpočtového provizoria 

▪ schválilo zastupitelstvo obce dne 20.12.2019 ve výši 1/12 z upraveného rozpočtu roku 

2019 

Návrh rozpočtu 

▪ zveřejněn od 31.12.2019 doposud 

Schválený rozpočet 

▪ zastupitelstvem obce dne 17.1.2020, jako schodkový, včetně příjmů a výdajů 

uskutečněných v době rozpočtového provizoria, schodek bude kryt přebytkem minulých 

let, závazné ukazatele v odvětvovém třídění (paragrafy) rozpočtové skladby, zveřejněn 

dne 16.2.2020 

Rozpočtová opatření 

▪ č. 1/2020 schváleno starostou obce dne 13.1.2020, zveřejněno dne 12.2.2020 

▪ č. 2/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.3.2020, zveřejněno dne 10.4.2020 

▪ č. 5/2020 schváleno starostou obce dne 31.5.2020, zveřejněno dne 30.6.2020 

▪ č. 6/2020 schváleno starostou obce dne 30.6.2020, zveřejněno dne 30.7.2020 

▪ č. 7/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2020, zveřejněno dne 25.10.2020 

▪ č. 8/2020 schváleno starostou obce dne 30.9.2020, zveřejněno dne 29.10.2020 

▪ č. 10/2020 schváleno starostou obce dne 5.12.2020, zveřejněno dne 5.12.2020 

▪ č. 11/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.12.2020, zveřejněno dne 18.1.2021 

Závěrečný účet 

▪ za rok 2019, projednán spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření                           

a schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2020 s vyjádřením "s výhradou", přijata 

nápravná opatření se stanovením termínu nápravy do 31.12.2020, podotýkáme že zpráva 

o výsledku přezkoumání hospodaření byla schválena duplicitně dne 31.5.2019 

samostatným usnesením, zveřejněn dne 8.7.2020, návrh zveřejněn od 11.6.2020                       

do 26.6.2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

▪ k 31.1.2020, 29.2.2020 ze dne 12.3.2020, 31.3.2020 ze dne 11.4.2020, 31.5.2020 ze dne 

11.6.2020, 30.6.2020 ze dne 11.7.2020, 30.9.2020 ze dne 10.10.2020, 31.12.2020 ze dne 

3.2.2021 

Výkaz zisku a ztráty 

▪ k 30.6.2020 ze dne 11.7.2020, 31.12.2020 ze dne 15.2.2021 

Rozvaha 

▪ k 31.3.2020 ze dne 11.4.2020, 30.6.2020 ze dne 11.7.2020, 31.12.2020 ze dne 15.2.2021 

Příloha rozvahy 

▪ k 30.6.2020 ze dne 11.7.2020, 31.12.2020 ze dne 15.2.2021 

Účtový rozvrh 

▪ platný pro rok 2020 

Hlavní kniha 

▪ k 30.6.2020, 31.12.2020 - dle potřeby 

Kniha došlých faktur 

▪ vedena elektronicky – od č. 2000100001 ze dne 4.1.2020  do č. 2000100129 ze dne 

31.12.2020 - dle potřeby 
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Kniha odeslaných faktur 

▪ vedena elektronicky v KEO4 - č. 2000200001 ze dne 1.1.2020 do č. 2000200015 ze dne 

11.10.2020 - dle potřeby  

Faktura 

▪ č. 2000100054 ze dne 30.6.2020 - nákup WILO HWJ 301 EM/60 l (vodárna) 

Bankovní výpis 

▪ k účtu č. 94-12112181/0710 vedenému u České národní banky -  č. 12  ze dne 

30.6.2020, č. 19  ze dne 9.9.2020, od č. 23  ze dne 18.11.2020 do č. 26  ze dne 

31.12.2020 

▪ k účtu č. 488388319/0600 vedenému u MONETA Money Bank, a. s.-  č. 2020/6 ze dne 

30.6.2020, od č. 2020/11 ze dne 31.11.2020 do č. 2020/12 ze dne 31.12.2020  

▪ k účtu č. 223488381/0600 vedenému u MONETA Money Bank, a. s. -  č. 2020/6 ze dne 

30.6.2020, č. 2020/12 ze dne 31.12.2020  

Účetní doklad 

▪ k č. 94-12112181/0710 –  č. 200060012 transakce 1 ze dne 30.6.2020, č. 200060019 

transakce 1 ze dne 9.9.2020, od č. 200060023 transakce 1 ze dne 18.11.2020                         

do č. 200060026 transakce 1 ze dne 31.12.2020  

▪ k č. 488388319/0600 – č. 200070006 transakce 1 ze dne 30.6.2020, č. 200070011 

transakce 1 ze dne 30.11.2020 do č. 200070012 transakce 1 ze dne 31.12.2020 

▪ k č. 223488381/0600  - č. 2000400002 transakce č. 28 ze dne 28.2.2020, č. 2000400006 

od č. transakce 1 ze dne 1.6.2020 do č.  transakce 48 ze dne 30.6.2020, č. 2000400012 

od č. transakce 1 ze dne 2.12.2020 do č.  transakce 54 ze dne 31.12.2020  

▪ k pokladně - č.  2000300075 ze dne 12.2.2020, od č. 2000300126 ze dne 6.5.2020                    

do č. 2000300162 ze dne 17.6.2020, od č. 2000300267 ze dne 9.12.2020                       

do č. 2000300281 ze dne 30.12.2020 

▪ vnitřní doklad o předpisu pohledávky (nájem rybníka) - č. 200080002 ze dne 22.1.2020 

▪ vnitřní doklad o předpisu pohledávky (prodej pozemku) - č. 200080046 ze dne 9.9.2020 

▪ vnitřní doklad o předpisu mezd 6/2020 - č. 200080014 ze dne 11.7.2020, 12/2020                    

- č. 200080066 ze dne 31.12.2020 

▪ vnitřní doklad o vyřazení majetku (prodej pozemku) - č. 200080051 ze dne 12.10.2020 

▪ vnitřní doklad o přeúčtování výsledku hospodaření - č. 200080021 ze dne 28.8.2020 

▪ vnitřní doklad o účtování lesních pozemků - č. 200080087 ze dne 31.12.2020 

▪ vnitřní doklad o účtování opravných položek -  č. 200080078 ze dne 31.12.2020 

▪ opravný doklad - č. 200080019 ze dne 28.8.2020, č. 200080022 ze dne 28.8.2020,                     

č. 200080023 ze dne 28.8.2020 

▪ předpisy odeslaných faktur - č. 2000200001 ze dne 1.1.2020, č. 2000200003 ze dne 

21.1.2020 

▪ předpisy došlých faktur - č. 2000200054, od č. 2000200108 do č. 2000200124  

Pokladní kniha (deník) 

▪ za období květen, červen a prosinec  

▪ skonto pokladní hotovosti k 3.9.2020 v 9.25 hodin činilo Kč 12.723,00, stav souhlasil  

se záznamem v pokladní knize k dokladu č. 206 ze dne 2.9.2020 

Pokladní doklad 

▪ od č. 126 ze dne 6.5.2020 do č. 162 ze dne 17.6.2020, od č. 267 ze dne 9.12.2020                 

do č. 281 ze dne 30.12.2020 

Evidence poplatků 

▪ místní poplatek za psy, domovní odpad - vedena v excell tabulkách 

Evidence majetku 

▪ vedena v modulu majetku KEO4, dle jednotlivých syntetických účtů 
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Inventurní soupis majetku a závazků 

▪ složka inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 - Plán inventur ze dne 28.12.2020, 

prezenční listina k proškolení k provádění inventarizace ze dne 28.12.2020, inventurní 

soupisy k 31.12. 2020, výpisy z katastru nemovitostí pro obec a příslušná k.ú. se stavem 

k 31.12.2020 - namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2021 

Mzdová agenda 

▪ dokument Příloha k dohodě o provedení práce za období únor 

Odměňování členů zastupitelstva 

▪ mzdové náklady dle zaměstnanců za období březen a červen, mzdový list 1/2020                       

- 12/2020 - všichni neuvolnění zastupitelé 

Účetnictví ostatní 

▪ Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019 ze dne 12.6.2020 

Smlouvy o dílo 

▪ Smlouva o dílo na zhotovení stavby ze dne 1.10.2020 se zhotovitelem Janeček                          

- Folprecht truhlářství, Borovice na akci "výměna střešní krytiny na budově obecního 

domu v Mukařově", cena díla ve výši Kč 406.500,00 bez DPH 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

▪ Smlouva o převodu vlastnických práv k nemovitým věcem ze dne 10.9.2020, kupující 

fyzické osoby p. Š.Ch. a pí I.Ch., pozemek p.č. 796/9 ostatní plocha, jiná plocha                        

o výměře 72m2 v k.ú. Borovice  

Darovací smlouvy 

▪ Darovací smlouva ze dne 25.3.2020, obdarovaný FC Mukařov, finanční prostředky                    

ve výši Kč 10.000,00 na podporu aktivit 

Smlouvy nájemní 

▪ Smlouva o pronájmu pracovního stroje ze dne 1.1.2020, nájemce obec, pronajímatel                 

p. P.B., pracovní stroj Zetor 6748, SPZ SO5 8310 na práce spojené s veřejnými 

prostory, lesy, komunikace obcí Mukařov, Borovice a Vicmanov. Nájem sjednán                     

na dobu neurčitou od 1.1.2020 dle potřeb nájemce 

▪ Smlouva o nájmu nemovité věci (rybníka) ze dne 22.1.2020, nájemce Český rybářský 

svaz, z.s., místní organizace Mukařov, předmětem nájmu je pozemek p.č. 581/3                          

o výměře 51017m2, v k.ú. Borovice, (vodní plocha, rybník), jehož součástí je rybník                  

- vodní dílo "Rybník Borovice" určený k užívání za účelem sportovního rybolovu. 

Nájem sjednán na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021 

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 

▪ ke Smlouvě o nájmu nemovité věci (rybníka) ze dne 22.1.2020 - zveřejněn od 17.9.2019 

do 4.10.2019 

▪ ke Smlouvě o převodu vlastnických práv k nemovitým věcem ze dne 10.9.2020                          

- zveřejněn od 2.7.2020 do 24.7.2020 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

▪ Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Grantový program ŠKODA STROMKY 

ev. č. 22020872 ze dne 23.10.2020, nadační příspěvek ve výši Kč 30.000,00 na projekt 

"Obnova aleje na hrázi rybníka Borovice" 

Dohody o provedení práce 

▪ ze dne 1.2.2020 uzavřená s p. M.H. na období 1.února 2021 - 15.února 2021 v rozsahu 

22hod. - oprava a natření okapových žlabů OD Mukařov 
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Dokumentace k veřejným zakázkám 

▪ složka veřejné zakázky malého rozsahu  na "výměnu střešní krytiny na budově obecního 

domu v Mukařově" - výzva zaslána emailem dvěma zájemcům dne 2.9.2020, nabídky 

dvou uchazečů, usnesením zastupitelstva obce ze dne 25.9.2020 byla vybrána nabídka 

zhotovitele Janeček - Folprecht truhlářství, Borovice s nejnižší nabídkovou cenou                    

Kč 406.500,00 bez DPH, cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo 

ze dne 1.10.2020  

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

▪ dopisem ze dne 8.7.2020 č.j. 095380/2020/KUSK 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

▪ ze dne 20.12.2019 (provizorium), 17.1.2020 (rozpočet), 11.3.2020, 12.6.2020, 

26.6.2020, 24.7.2020, 25.9.2020, 22.11.2020, 28.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito 

podpůrně 

 

 

 

V kontrolovaném období obec Mukařov, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu  

směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva 

stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně 

smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým 

majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně 

vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, 

neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o přijetí dotace, 

smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu 

o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy                         

o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, 

nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační 

složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady                           

do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila 

pouze veřejné zakázky malého rozsahu. 
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B. Zjištění z přezkoumání 

Při přezkoumání hospodaření obce Mukařov: 

 

 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy: 

 

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

§ 2 odst. 2, neboť: 

Obec nedodržela druhové třídění rozpočtové skladby, neboť chybně účtovala o nákupu 

zboží WILO HWJ 301 EM/60 l (vodárna - faktura č. 2000100054 ze dne 30.6.2020)                   

na položku 6121 - Budovy, haly a stavby. Dále je chyba i v případě účtování nákladového 

účtu 501 - spotřeba materiálu. Ve skutečnosti se jedná o nákup drobného dlouhodobého 

hmotného majetku, který měl být účtován na položku 5137 a nákladový účet 558                          

- náklady z drobného dlouhodobého majetku s následným zařazením do majetku obce. 

▪ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 16 odst. 2, neboť: 

Dle výkazu FIN 2-12 M sestaveného ke dni 30.9.2020 obec neprovedla rozpočtové 

opatření v případě přijetí dotace na zajištění nákladů konání voleb do Zastupitelstev 

územních samosprávných celků pol. 4111 ÚZ 98193 ve výši Kč 31.000,00 - prostředky 

přijaty na účet obce (ČNB) dne 9.9.2020. Dále nebylo dle výkazu FIN 2-12 M 

sestaveného ke dni 31.12.2020 provedeno rozpočtové opatření dle finančního vypořádání 

ze dne 18.11.2020 opět na pol. 4111 ÚZ 98193 ve výši Kč 11.534,00. 

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: 

a) při dílčím přezkoumání 
 

 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy: 

 

▪ Vyhláška č. 5/2014 Sb., 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 

§ 6 odst. 1 písm. d), neboť: 

Schválený rozpočet na rok 2020  byl dle výkazu FIN 2 -12M sestaveného k 31.1.2020 

pořízen v jiné podobě než byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.1.2020 (schválené 

celkové příjmy Kč 3.900.700,00, schválené celkové výdaje Kč 4.900.700,00, ve výkazu 

uvedeno celkové příjmy Kč 3.918.700,00, výdaje Kč 4.918.700,00). 

NAPRAVENO 

Pořízením schváleného rozpočtu na rok 2021 do výkazu FIN 2 - 12M sestaveného ke dni 

31.1.2021, tak jak jej schválilo zastupitelstvo obce dne 28.12.2020. 
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▪ Vyhláška 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 

§ 22, neboť: 

Obec nedodržela obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátkodobé pohledávky", 

neboť  ve výkazu Rozvaha sestaveného k 30.6.2020 na účtu 388 – Dohadné účty aktivní  

je vykázán záporný zůstatek (ve výši Kč 103,00). 

NAPRAVENO 

Opravným dokladem č. 200080022 ze dne 28.8.2020. 

▪ ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3., neboť: 

Obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu, neboť dle výkazu Rozvaha 

sestaveného k 30.6.2020 obec nepřeúčtovala výsledek hospodaření za rok 2019 z účtu 431 

- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - Výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 

2019 dne 12.6.2020.  

NENAPRAVENO 

Chyba se opakuje v případě účtování Smlouvy o převodu vlastnických práv k nemovitým 

věcem ze dne 10.9.2020. Právní účinky vkladu ke dni 10.9.2020, pozemek vyřazen                       

z majetku obce dokladem č. 200080051 ze dne 12.10.2020.  

Podotýkáme, že výsledek hospodaření za rok 2019 byl dodatečně přeúčtován dokladem                

č. 200080021 ze dne 28.8.2020.  

▪ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

§ 3 odst. 1, neboť: 

Obec neúčtovala o předpisu v okamžiku vzniku závazku v období leden až červen,                      

v případě předpisu mezd, odměn a příslušných odvodů - účty 331, 336, 337, 342, 378.          

Dle výkazu Rozvaha sestaveného ke dni 30.6.2020 účty 331, 336, 337, 342 mají nulový 

zůstatek. Podotýkáme, že předpis závazku (zákonné pojištění Kooperativa) za 1.čtvrtletí 

nebyl dle výkazu Rozvaha sestaveného ke dni 30.6.2020 proveden doposud tj. zůstatek 

účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky vykazuje mínusový zůstatek ve výši Kč 386,00.  

NAPRAVENO 

Předložením dokladu č. 200080066 ze dne 31.12.2020 o předpisu mezd a zákonného 

pojištění za období 12/2020.  

§ 4 odst. 8, neboť: 

Obec nedodržovala stanovené postupy při vedení účetnictví, ve výkazu FIN 2-12 M 

sestaveného k 31.5.2020 je vykázán záporný zůstatek na par. 3419 pol. 5622 ve výši                  

Kč 20.000.00. Podotýkáme, že se ve skutečnosti jedná o přijatou splátku poskytnuté 

návratné finanční výpomoci dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci ze 16.7.2019 pro FC Mukařov, z.s.  

NAPRAVENO 

Opravným dokladem č. 200080019 ze dne 28.8.2020. 
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§ 7 odst. 1 a 2, neboť: 

Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě 

srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky. V Rozvaze sestavené ke dni 30.6.2020 ze dne 11.7.2020 je vykázán 

zůstatek účtu 261 Pokladna ve výši Kč 30.968,00 a na účtu 262 Peníze na cestě vykázán 

zůstatek ve výši Kč 531.200,00, ve výkazu FIN 2-12M  ke dni 30.6.2020 ze dne 11.7.2020 

je na položce 5182 - Zálohy vlastní pokladně vykázána částka Kč 562.065,00, ale zůstatek 

pokladny dle pokladní knihy ke dni  30.6.2020 činil Kč 30.686,00. Obdobné nesrovnalosti 

se vyskytují již ve výkazech sestavených k 31.3.2020, kde v Rozvaze ze dne 11.4.2020                

je vykázán  na účtu 261 zůstatek ve výši Kč 12.286,00 a na účtu 262 Peníze na cestě                      

je vykázán zůstatek ve výši Kč 531.200,00, ve výkazu FIN 2-12M  ze dne 11.4.2020                   

je na položce 5182 - Zálohy vlastní pokladně vykázána částka Kč 543.383,00 zůstatek                 

v pokladně dle pokladní knihy k 31.3.2020 činí Kč 12.004,00.    

Zůstatek na účtu 231 (Základní běžný účet) vykázaný ve výši Kč 10.217.633,36                           

v Rozvaze sestavené k 30.6.2020 ze dne 11.7.2020 nesouhlasí se součtem skutečných 

zůstatků bankovních účtů (dle bankovních výpisů k 30.6.2020). Skutečný stav                            

na bankovních účtech činil Kč 10.751.798,86 tj. rozdíl Kč 534.165,50. 

Obec duplicitně účtovala o příjmu za nucený odkup akcií ČS ve výši Kč 265.600,00                    

na účet 262 peníze na cestě v pokladně dokladem č.  2000300075 ze dne 12.2.2020                       

a současně na základním bankovním účtu dokladem č. 2000400002 transakce č. 28 ze dne 

28.2.2020.                 

Lze tedy konstatovat, že obec nezajistila průkaznost při nakládání s finanční hotovostí                  

a finančními prostředky obce.  

NAPRAVENO 

Opravným dokladem č. 200080023 ze dne 28.8.2020. Dle výkazu Rozvaha sestaveného               

ke dni 31.12.2020 souhlasí vykázané zůstatky účtů 231, 261 a 262. Zůstatek pokladny                  

ke dni 31.12.2020 je nulový. 

▪ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 13 odst. 6, neboť: 

Obec nezveřejnila schválená pravidla rozpočtového provizoria. 

NAPRAVENO 

Přijetím systémového nápravného opatření, jehož účinnost bude ověřena v dalších 

účetních obdobích v případě, že bude obec hospodařit dle rozpočtového provizoria. 

§ 16 odst. 4, neboť: 

Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno                 

před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.  Rozpočtové opatření č. 1/2020 

schválené starostou obce dne 13.1.2020 bylo provedeno do výkazu FIN 2-12M 

sestaveného k 29.2.2020. Rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené zastupitelstvem obce 

dne 11.3.2020  bylo provedeno do výkazu FIN 2-12M sestaveného k 29.2.2020.  

NAPRAVENO 

Přezkoumáním rozpočtových opatření č. 7/2020, 8/2020, 10/2020 a 11/2020 se chyba 

neopakovala. 
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▪ Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

§ 5 odst. 3, neboť: 

S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok  je obec povinna  zveřejnit i  informace                               

o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán 

návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. 

NAPRAVENO 

Přijetím systémového nápravného opatření, jehož účinnost byla ověřena náhledem                       

na úřední desku obce, kde byl návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn v souladu                             

se zákonem. 

 

 

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: 

 

▪ ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

ČÚS č. 706 bod 3. a 4., neboť: 

Obec neúčtovala o opravných položkách k pohledávkám vedeným na účtu 315 - Jiné 

pohledávky z hlavní činnosti. 

NAPRAVENO 

Předložením dokladu č. 200080078 ze dne 31.12.2020 kde jsou účtovány opravné položky 

za roky 2017 - 2020. 

▪ Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 

předpisů 

§ 9, neboť: 

Jednotlivé položky majetku, nebo jednotlivé věci souboru nejsou fyzicky opatřeny 

inventarizačním identifikátorem zajišťujícím jejich jednoznačné určení. 

NAPRAVENO 

Provedením namátkové kontroly označení majetku inventárním číslem např. krbová 

kamna (56), knihovna (101), tiskárna CM1312 (85/144). 

▪ Vyhláška 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 

§ 55, neboť: 

Součástí ocenění lesních pozemků v majetku obce (účet 031) není cena lesních porostů. 

NAPRAVENO 

Dokladem č. 200080087 ze dne 31.12.2020. 

▪ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 

§ 13 odst. 1 písm. b), neboť: 

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě 

chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů 

od projednání závěrečného účtu, ale opožděně. Závěrečný účet obce za rok 2018 

projednalo zastupitelstvo obce 31.5.2019, informace o přijatých opatřeních k nápravě 

chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla zaslána 

i doručena přezkoumávajícímu orgánu až dne 9.7.2019. 
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NAPRAVENO 

Zasláním informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků v souladu                       

se zákonem. 

▪ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 10d odst. 1,2, neboť: 

Obec nezveřejnila na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze 16.7.2019, příjemce 

výpomoci ve výši Kč 60.000,00 FC Mukařov, z.s., jak byla povinna učinit do 30 dnů                  

od uzavření smlouvy (po dobu 3 let ode dne zveřejnění).  

NAPRAVENO 

Dodatečným zveřejněním dne 12.2.2020. Přijato nápravné opatření, aby se chyba                      

již neopakovala. 
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D) Závěr 

Při přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona  

č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených  

pod písmenem c): 

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

▪ Obec nedodržela druhové třídění rozpočtové skladby.  

 

 

Byly zjištěny nedostatky spočívající v: 

(§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

C1) Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně podle zákona upravujícího 

rozpočtová pravidla územních rozpočtů 

 

▪ Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.  

 

 

Byly zjištěny nedostatky spočívající v: 

(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání. 

▪ Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a). 

 

 

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

▪ Důrazně upozorňujeme na riziko uložení pokuty až do výše 1 milionu Kč za přestupek 

podle § 22a zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterého se územní 

samosprávný celek dopustil tím, že:  

 

▪ neprovedl změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2  

 

 

 

 

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,03 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,13 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  
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Komentář: 

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 495 338,00 Kč. 

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč. 

 

 

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

▪ Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 

 

 

 Mukařov  29.03.2021 

 

Podpisy kontrolorů: 

 

 

 

Jana Pýchová 

 

  

 

 

…………………………………………….... 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

Marcela Pavlíčková ........................................................................ 

kontrolorka 

 

 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

-  je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 

se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona  

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání 

  

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě  

do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného 

dílčího přezkoumání 

 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci 

přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku 

vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mukařov o počtu 14 stran  

byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal,  p. Josef Eichler, starosta obce. Dále starosta obce 

převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Mukařov ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona                             

č. 99/2019 Sb. 
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Josef Eichler 

starosta obce Mukařov 

 

 

 

 

……….………………………………… 

 dne 29.03.2021 

 

 

Poučení:  

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu 

orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným 

účtem v orgánech územního celku. 

 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této 

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení  

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle 

ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-. 

 

Rozdělovník: 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 x 
Krajský úřad 

Středočeského kraje 
Jana Pýchová 

2 1 x 
Obec 

Mukařov Josef Eichler  

 

 


