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Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích:  
 
SR = schválený rozpočet 

UR = upravený rozpočet 

Skut. = skutečnost 

Rozp. = rozpočtový 

Odd. = oddíl 

MČ = městská část 

ÚMČ = Úřad městské části  

PAR = paragraf 

POL = položka 

ÚZ = účelový znak 

ZŠ = základní škola 

MŠ = mateřská škola 

PO = příspěvková organizace  

EU = Evropská unie 

hl. m. Prahy = hlavního města Prahy 

HMP = hlavní město Praha  

MHMP = magistrát hlavního města Prahy 

RF = rezervní fond 

FI = fond investic 

ŠJ = školní jídelna 

ŠD = školní družina 

OD = odbor dopravy 

OOŽP = odbor ochrany životního prostředí 

OTSMI = odbor technické správy majetku a investic 

OE = odbor ekonomický 

OŠ = odbor školství 

OVVK = odbor vnějších vztahů a kultury 

OKÚ = odbor kancelář úřadu 

OPPM = oddělení personální práce a mezd 

OSÚ = oddělení správy úřadu 

OKŘIS = oddělení krizového řízení a informační služba  

ZAFO = zaměstnanecký fond 

OÚR = odbor územního rozvoje 

OSV = odbor sociálních věcí 

OMA = odbor majetku  

OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti 

OV = odbor výstavby 

OI = odbor informatiky 
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Atrium = Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 – Atrium na Žižkově 

SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou 

SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s. 

OPPPR = Operační program Praha – Pól růstu 

OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky 

MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky 

MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Rozp. odd. 43 – Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné 

činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 
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I. část: Hospodaření městské části Praha 3 za rok 2020 
 
 

V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2020 jsou v I. části předkládány souhrnné 

údaje o celoročním hospodaření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

 

Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020 se v I. části skládá: 

o z údajů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a o dalších 

finančních operacích včetně tvorby a použití účelových fondů 

o z vyhodnocení výsledků hospodářské činnosti městské části Praha 3 

o z vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy 

o ze zhodnocení finančního hospodaření organizací, jež jsou zřízeny městskou částí 

Praha 3 
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Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR
rozpočet rozpočet k 31.12.2020 % %

95 689,0 92 824,0 94 991,3 99,3% 102,3%

61 316,1 62 011,8 67 513,9 110,1% 108,9%

157 005,1 154 835,8 162 505,2 103,5% 105,0%

576 002,7 766 156,7 749 146,8 130,1% 97,8%

733 007,8 920 992,5 911 652,0 124,4% 99,0%

5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 565 955,2 756 403,3 613 245,1 108,4% 81,1%

5347 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 0,0 3 085,5 3 088,2 x 100,1%

5xxx - Běžné výdaje celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 565 955,2 759 488,8 616 333,3 108,9% 81,2%

5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací 30 268,6 31 015,5 31 015,5 102,5% 100,0%

596 223,8 790 504,3 647 348,8 108,6% 81,9%

6xxx - Kapitálové výdaje 146 509,7 208 379,3 127 705,9 87,2% 61,3%

146 509,7 208 379,3 127 705,9 87,2% 61,3%

742 733,5 998 883,6 775 054,7 104,4% 77,6%

-9 725,7 -77 891,1 136 597,3 -1404,5% -175,4%

9 725,7 77 891,1 -136 597,3 -1404,5% -175,4%

0,0 0,0 0,0 x x

Ú H R N   P Ř Í J M Ů   (třídy 1 + 2 + 4)

TŘÍDA 4 - Dotace

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč)

VLASTNÍ  PŘÍJMY  CELKEM  (třída 1 + 2)

PŘÍJMY/VÝDAJE 

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

Rok 2020

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy

Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování)

TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem

TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem 

Ú H R N   V Ý D A J Ů 

P Ř Í J M Y  (bez Tř. 8 - financování) -   V Ý D A J E

saldo Tř. 8 - Financování 
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Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2020 

 (v tis. Kč) 
 
 
Úvod 
Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2020 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. 

To  znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2020 kladného salda hospodaření ve výši 

136 597,3 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění výdajů.  

 

Bilance příjmů 
Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2020 se městské části 

Praha 3 podařilo naplnit, resp. byly překročeny. Vyšší plnění vlastních příjmů je ovlivněno zejména 

přijatými sankčními platbami, ostatními nedaňovými příjmy, daní z nemovitých věcí a místními poplatky. 

Dotace vykazují nižší plnění k upravenému rozpočtu roku 2020, na neplnění objemu příjmů se podílí 

položka 4137 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody 

nebo částmi – příjmy a položka 4251 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)  

a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu 

MHMP provedla rozpočtová opatření v souvislosti s přijatými dotacemi, avšak příjem finančních 

prostředků neproběhl, a to u dotací prostřednictvím EU, a dále nižší převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) činnosti. 

 

Bilance výdajů 
Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2020 je patrné, že městská 

část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, 

než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 63 – Finanční operace, 61 – 

Správa a 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. 

 

Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým 

řízením a stavebním povolením, nebo se od jejich realizace upustilo. Největší podíl na neplnění 

kapitálových výdajů má oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj,  37 – Ochrana životního 

prostředí a 31 – Vzdělávání a školské služby. 
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Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR
rozpočet rozpočet k 31.12.2020 % %

95 689,0 92 824,0 94 991,3 99,3% 102,3%

1341 - Poplatek ze psů 1 600,0 1 600,0 1 458,2 91,1% 91,1%

1342 - Poplatek z pobytu 2 380,0 1 666,0 1 748,3 73,5% 104,9%

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,0 8 300,0 9 051,9 113,1% 109,1%

1344 - Poplatek ze vstupného 39,0 39,0 27,1 69,5% 69,5%

1349 - Zrušené místní poplatky 500,0 1 000,0 967,2 193,4% 96,7%

1361 - Správní poplatky 8 170,0 5 219,0 5 604,0 68,6% 107,4%

1511 - Daň z nemovitých věcí 75 000,0 75 000,0 76 134,6 101,5% 101,5%

61 316,1 62 011,8 67 513,9 110,1% 108,9%

2122 - Odvody příspěvkových organizací 30 268,6 31 015,5 31 015,5 102,5% 100,0%

2141 - Příjmy z úroků 1 500,0 1 500,0 1 434,3 95,6% 95,6%

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 26 300,0 23 300,0 28 274,3 107,5% 121,3%

2229  - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 635,7 694,9 x 109,3%

2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 7,3 x x

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 112,1 x x

2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 17,1 x x

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 2 463,1 2 858,4 1905,6% 116,0%

2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 485,0 485,0 485,1 100,0% 100,0%

2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických 
osob 499,0 499,0 499,0 100,0% 100,0%

2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných 
subjektů 2 113,5 2 113,5 2 115,9 100,1% 100,1%

157 005,1 154 835,8 162 505,2 103,5% 105,0%

Příjmy MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč)

PŘÍJMY

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy

Rok 2020

VLASTNÍ  PŘÍJMY  CELKEM  (třída 1 + 2)
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Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR
rozpočet rozpočet k 31.12.2020 % %

576 002,7 766 156,7 749 146,8 130,1% 97,8%

4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0,0 379,0 379,0 x 100,0%

4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 279 198,7 130 767,7 126 456,9 45,3% 96,7%

4131 - Převod z VHČ - prodej bytových jednotek - příjmy v roce 2020 146 887,5 6 152,7 6 152,7 0,0% 0,0%

4131 - Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s. 106 252,9 64 527,7 64 527,7 60,7% 100,0%

4131 - Převod z VHČ - výnosy z bytových a nebytových prostor - SZM MČ Praha 3 a.s. 
(zimní údržba chodníků) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0% 100,0%

4131 - Převod z VHČ - převod finančních prostředků do Privatizačního fondu 3 834,6 2 808,1 684,9 17,9% 24,4%

4131 - Převod z VHČ - Převod výnosů z pronájmu kotelen - SMP MČ Praha 3 a.s. 5 223,7 5 223,7 2 217,3 42,4% 42,4%

4131 - Převod z VHČ - zapojení výnosů zóny placeného stání 14 000,0 24 282,0 24 282,0 0,0% 0,0%

4131 - Převod z VHČ - smlouva o poskytování propagačních služeb - Žižkovský Masopust 0,0 100,0 100,0 x 100,0%

4131 - Převod z VHČ - technické zhodnocení - SZM MČ Praha 3 a.s. 0,0 24 673,5 25 492,3 x 103,3%

4137 - Neivestiční převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - celkem, z toho: 296 804,0 551 627,9 543 973,1 183,3% 98,6%

4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah 49 380,0 49 380,0 49 380,0 100,0% 100,0%

4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah 247 424,0 247 424,0 247 424,0 100,0% 100,0%

4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - příjmy - dotace 0,0 254 823,9 247 169,1 x 97,0%

z toho se jedná o dotace: 
¨  ze státního rozpočtu: x 66 222,2 66 221,9 x 100,0%
¨  z rozpočtu hl. m. Prahy: x 158 245,4 158 245,4 x 100,0%
     •  neinvestiční dotace x 99 110,5 99 110,5 x 100,0%
     •  daň z příjmů právnických osob x 58 639,3 58 639,3 x 100,0%
     •  finanční vypořádání - příděl x 495,6 495,6 x 100,0%
¨  z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU: x 30 356,3 22 701,8 x 74,8%

4251 - Investiční převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - příjmy - dotace 0,0 83 382,1 78 337,8 x 94,0%

z toho se jedná o dotace: 

¨  ze státního rozpočt: x 3 351,0 3 351,0 x 100,0%
¨  z rozpočtu hl. m. Prahy: x 74 822,6 74 822,6 x 100,0%
¨  z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU: x 5 208,5 164,2 x 3,2%

733 007,8 920 992,5 911 652,0 124,4% 99,0%

PŘÍJMY
Rok 2020

Ú H R N   P Ř Í J M Ů   (třídy 1 + 2 + 4)

TŘÍDA 4 - Dotace
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Komentář k příjmům MČ Praha 3 za rok 2020 

 
 

Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v § 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí  

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je 

použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 – Daňové příjmy a do třídy  

2 – Nedaňové příjmy.  

 

Třída 1 – Daňové příjmy  

Daňové příjmy byly v I. – IV. čtvrtletí roku 2020 upravovány, a to zejména v souvislosti s příjmy  

z místních a správních poplatků. Skutečné daňové příjmy tvoří 10,4 % celkových příjmů městské části 

Praha 3. V I. – IV. čtvrtletí roku 2020 bylo plnění daňových příjmů vyšší než se předpokládalo. Vyšší plnění 

vlastních příjmů je ovlivněno zejména daní z nemovitých věcí a místními poplatky. 

 

Třída 2 – Nedaňové příjmy  

Nedaňové příjmy byly v I. – IV. čtvrtletí roku 2020 upravovány, a to zejména v souvislosti s přijatými 

sankčními platbami, ostatními nedaňovými příjmy a odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů 

nemovitého majetku). Skutečné nedaňové příjmy tvoří 7,4 % celkových příjmů městské části Praha 3. 

 

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace) 

Přijaté transfery (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace). 

Třída 4 byla v I. – IV. čtvrtletí roku 2020 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi a převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti. 

Třída 4 tvoří 82,2 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje:  

 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: 

 výnosy z bytových a nebytových prostor, 

 zimní údržbu chodníků, 

 převod finančních prostředků z privatizace a příjmy do Privatizačního fondu, 

 zapojení výnosů ze zóny placeného stání. 

 přijaté neinvestiční transfery (dotace) představuje položka 4137 – Neinvestiční převody mezi 

statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje:  

 dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), 

 dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný 

vztah). 

str. 006

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu 

vypořádání s nadřazenými rozpočty. 

 neinvestiční transfery, které byly přijaty v průběhu roku (dotace) 

Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými 

usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo 

se o dotace, které městská část obdržela: 

 ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy  

 z rozpočtu hl. m. Prahy  

 ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 

 přijaté investiční transfery (dotace) představuje položka 4251 – Investiční převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje:  

 investiční transfery, které byly přijaty v průběhu roku (dotace) 

Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými 

usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo 

se o dotace, které městská část obdržela: 

 ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy  

 z rozpočtu hl. m. Prahy  

 ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 
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Neplnění  (+),
přečerpání (-)
k 100 % UR

v tis. Kč

1 Daňové příjmy 95 689,0 92 824,0 94 991,3 102,3% -2 167,3 Vyšší plnění příjmů ovlivňuje zejména daň z nemovitých věcí a 
místní poplatky.

2 Nedaňové příjmy 61 316,1 62 011,8 67 513,9 108,9% -5 502,1 Na překročení objemu příjmů mají vliv především přijaté sankční 
platby a ostatní nedaňové příjmy.

157 005,1 154 835,8 162 505,2 105,0% -7 669,4 x

4 Dotace 576 002,7 766 156,7 749 146,8 97,8% 17 009,9

Na neplnění objemu příjmů se podíllí položka 4137 – Neinvestiční 
převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi – příjmy a položka 4251 – Investiční převody 
mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody 
nebo částmi – příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část 
dle pokynu MHMP provedla rozpočtová opatření v souvislosti s 
přijatými dotacemi, avšak příjem finančních prostředků neproběhl, 
a to u dotací prostřednictvím EU a dále nižší převody z vlastních 
fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti.

733 007,8 920 992,5 911 652,0 99,0% 9 340,5 x

% k UR

Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 4)

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2020 - příjmy (v tis. Kč)

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu příjmů k upravenému 
rozpočtu

Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2)

Schválený 
rozpočet       
v tis. Kč

Upravený 
rozpočet       
v tis. Kč

Skutečnost     
v tis. KčTřída
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VÝDAJE MČ PRAHA 3 ZA ROK 2020 

 
 
 

Výdaje rozpočtu jsou vymezeny v § 9 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). Městská část Praha 3 

schvaluje rozpočet výdajů dle odvětvového třídění na paragrafy a dle druhového třídění 

na seskupení položek. Výdaje byly v průběhu roku upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré 

úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem 

městské části Praha 3. Výdaje jsou upravovány o přijaté dotace, o vratky finančního vypořádání  

a o přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji, které vyplývají z aktuálních potřeb Úřadu městské 

části Praha 3.  

 

Výdaje jsou financovány jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak prostřednictvím rozpočtu hl. m. 

Prahy. V roce 2020 byly přijaty dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a dotace 

prostřednictvím Evropské unie.  
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I. běžné výdaje bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59)

533 534,536
odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 515,0 1 515,0

odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 400,0 1 400,0

odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 665,1 665,1

odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x
odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU x x

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)
schválený rozpočet 1 500,0 1 500,0
upravený rozpočet 1 395,0 1 395,0
skutečnost k 31.12.2020 661,5 661,5
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP)
schválený rozpočet 15,0 15,0
upravený rozpočet 5,0 5,0
skutečnost k 31.12.2020 3,6 3,6
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x

50 51 52

Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek)

ORJRozpočtový oddíl, paragraf                               Seskupení položek

54

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

5856

0312

0313

59 třída 5
53

03xx

str. 010

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



533 534,536
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 041,2 63 884,5 70 925,7
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 068,4 106 180,6 115 249,0
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 7 320,5 102 635,1 109 955,6
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke S. ROZPOČTU 104,0% 160,7% 155,0%
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k U.  ROZPOČTU 80,7% 96,7% 95,4%

3111 - Mateřské školy - celkem
schválený rozpočet 0,0 19 102,7 19 102,7
upravený rozpočet 3 476,6 27 126,2 30 602,8
skutečnost k 31.12.2020 3 271,7 26 307,8 29 579,5
% ke schválenému rozpočtu x 137,7% 154,8%
% k upravenému rozpočtu 94,1% 97,0% 96,7%
3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE)
schválený rozpočet 19 102,7 19 102,7
upravený rozpočet 25 150,8 25 150,8
skutečnost k 31.12.2020 24 332,4 24 332,4
% ke schválenému rozpočtu 127,4% 127,4%
% k upravenému rozpočtu 96,7% 96,7%
3111 - Mateřské školy (OTSMI)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 3 476,6 3 476,6
skutečnost k 31.12.2020 3 271,7 3 271,7
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 94,1% 94,1%
3111 - Mateřské školy (OŠ)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 1 975,4 1 975,4
skutečnost k 31.12.2020 1 975,4 1 975,4
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3113 - Základní školy - celkem
schválený rozpočet 750,0 40 424,8 41 174,8
upravený rozpočet 3 266,7 70 303,9 73 570,6
skutečnost k 31.12.2020 2 741,6 67 576,8 70 318,4
% ke schválenému rozpočtu 365,5% 167,2% 170,8%
% k upravenému rozpočtu 83,9% 96,1% 95,6%

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

56

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

58

0419

59

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvuRozpočtový oddíl, paragraf                                  Seskupení položek ORJ

04xx

52 53

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

54

0407

0410

třída 55150

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

04xx

04xx

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem
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533 534,536
3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 40 424,8 40 424,8
upravený rozpočet 68 535,2 68 535,2
skutečnost k 31.12.2020 65 808,1 65 808,1
% ke schválenému rozpočtu 162,8% 162,8%
% k upravenému rozpočtu 96,0% 96,0%
3113 - Základní školy (OTSMI)

schválený rozpočet 750,0 750,0
upravený rozpočet 3 266,7 3 266,7
skutečnost k 31.12.2020 2 741,6 2 741,6
% ke schválenému rozpočtu 365,5% 365,5%
% k upravenému rozpočtu 83,9% 83,9%
3113 - Základní školy (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 1 768,7 1 768,7
skutečnost k 31.12.2020 1 768,7 1 768,7
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3117 - První stupeň základních škol - celkem

schválený rozpočet 4 357,0 4 357,0
upravený rozpočet 8 750,5 8 750,5
skutečnost k 31.12.2020 8 750,5 8 750,5
% ke schválenému rozpočtu 200,8% 200,8%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 4 357,0 4 357,0
upravený rozpočet 8 351,2 8 351,2
skutečnost k 31.12.2020 8 351,2 8 351,2
% ke schválenému rozpočtu 191,7% 191,7%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

04xx

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

53
56

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

0407

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

585250

Běžné 
výdaje 
celkem

54

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

Rozpočtový oddíl, paragraf                                    Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

0407

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

51 59 třída 5

0410

0419
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533 534,536
3117 - První stupeň základních škol (OŠ)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 399,3 399,3
skutečnost k 31.12.2020 399,3 399,3
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)
schválený rozpočet 6 291,2 6 291,2
upravený rozpočet 2 296,5 2 296,5
skutečnost k 31.12.2020 1 278,8 1 278,8
% ke schválenému rozpočtu 20,3% 20,3%
% k upravenému rozpočtu 55,7% 55,7%
3231 - Základní umělecké školy (OTSMI)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 28,6 28,6
skutečnost k 31.12.2020 28,4 28,4
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 99,3% 99,3%

0419

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvuRozpočtový oddíl, paragraf                                  Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

51 52

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

0410

56 58

0419

54
53

59

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

třída 550

Běžné 
výdaje 
celkem

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery
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533 534,536
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - SCHV. ROZPOČET 110,0 18 957,5 2 210,0 7 530,0 0,0 28 807,5
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - UPR. ROZPOČET 204,2 14 752,1 1 981,0 9 280,0 301,1 26 518,4
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 194,2 11 969,2 1 981,0 9 280,0 301,1 23 725,5
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 176,5% 63,1% 89,6% 123,2% x 82,4%
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - %  k U.  ROZPOČTU 95,1% 81,1% 100,0% 100,0% 100,0% 89,5%

3311 - Divadelní činnost - celkem 
schválený rozpočet 0,0 3 220,0 0,0 3 220,0
upravený rozpočet 173,0 3 220,0 137,7 3 530,7
skutečnost k 31.12.2020 173,0 3 220,0 137,7 3 530,7
% ke schválenému rozpočtu x 100,0% x 109,6%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE)
schválený rozpočet 3 220,0 3 220,0
upravený rozpočet 3 220,0 3 220,0
skutečnost k 31.12.2020 3 220,0 3 220,0
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3311 - Divadelní činnost (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 173,0 137,7 310,7
skutečnost k 31.12.2020 173,0 137,7 310,7
% ke schválenému rozpočtu x x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0%
3312 - Hudební činnost (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 116,5 29,4 145,9
skutečnost k 31.12.2020 116,5 29,4 145,9
% ke schválenému rozpočtu x x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0%
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 218,4 218,4
skutečnost k 31.12.2020 218,4 218,4
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Běžné 
výdaje 
celkem

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

58

Rozpočtový oddíl, paragraf                                      Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

50

06xx

53

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
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3319 - Ostatní záležitosti kultury - celkem
schválený rozpočet 100,0 15 432,5 1 788,0 4 310,0 0,0 21 630,5
upravený rozpočet 194,2 11 227,1 1 152,0 6 060,0 134,0 18 767,3
skutečnost k 31.12.2020 194,2 9 125,4 1 152,0 6 060,0 134,0 16 665,6
% ke schválenému rozpočtu 194,2% 59,1% 64,4% 140,6% x 77,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 81,3% 100,0% 100,0% 100,0% 88,8%
3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO (OE)
schválený rozpočet 4 310,0 4 310,0
upravený rozpočet 6 060,0 6 060,0
skutečnost k 31.12.2020 6 060,0 6 060,0
% ke schválenému rozpočtu 140,6% 140,6%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 1 688,0 0,0 1 688,0
upravený rozpočet 1 052,0 134,0 1 186,0
skutečnost k 31.12.2020 1 052,0 134,0 1 186,0
% ke schválenému rozpočtu 62,3% x 70,3%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 5,0 5,0
skutečnost k 31.12.2020 3,1 3,1
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 62,0% 62,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)
schválený rozpočet 50,0 7 225,0 0,0 7 275,0
upravený rozpočet 194,2 11 222,1 100,0 11 516,3
skutečnost k 31.12.2020 194,2 9 122,3 100,0 9 416,5
% ke schválenému rozpočtu 388,4% 126,3% x 129,4%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 81,3% 100,0% 81,8%
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3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)
schválený rozpočet 50,0 8 207,5 100,0 8 357,5
upravený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x x x
% k upravenému rozpočtu x x x x
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 422,0 422,0
upravený rozpočet 321,1 321,1
skutečnost k 31.12.2020 321,1 321,1
% ke schválenému rozpočtu 76,1% 76,1%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem
schválený rozpočet 10,0 3 525,0 3 535,0
upravený rozpočet 10,0 3 525,0 3 535,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 2 843,8 2 843,8
% ke schválenému rozpočtu x 80,7% 80,4%
% k upravenému rozpočtu x 80,7% 80,4%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)
schválený rozpočet 3 525,0 3 525,0
upravený rozpočet 3 525,0 3 525,0
skutečnost k 31.12.2020 2 843,8 2 843,8
% ke schválenému rozpočtu 80,7% 80,7%
% k upravenému rozpočtu 80,7% 80,7%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)
schválený rozpočet 10,0 10,0
upravený rozpočet 10,0 10,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 428,7 4 642,0 9 400,0 0,0 0,0 18 470,7
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 597,4 4 267,3 10 644,3 201,7 5 325,8 24 036,5
odd. 34 -SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 3 409,8 4 175,6 10 644,3 201,7 0,0 18 431,4
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 77,0% 90,0% 113,2% x x 99,8%
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k U.  ROZPOČTU 94,8% 97,9% 100,0% 100,0% x 76,7%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - celkem
schválený rozpočet 0,0 9 400,0 9 400,0
upravený rozpočet 328,7 10 644,3 10 973,0
skutečnost k 31.12.2020 328,6 10 644,3 10 972,9
% ke schválenému rozpočtu x 113,2% 116,7%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)
schválený rozpočet 9 400,0 9 400,0
upravený rozpočet 10 644,3 10 644,3
skutečnost k 31.12.2020 10 644,3 10 644,3
% ke schválenému rozpočtu 113,2% 113,2%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 192,9 192,9
skutečnost k 31.12.2020 192,8 192,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠ)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 135,8 135,8
skutečnost k 31.12.2020 135,8 135,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 2 110,0 0,0 0,0 2 110,0
upravený rozpočet 1 633,0 59,6 5 325,8 7 018,4
skutečnost k 31.12.2020 1 589,9 59,6 0,0 1 649,5
% ke schválenému rozpočtu 75,4% x x 78,2%
% k upravenému rozpočtu 97,4% 100,0% x 23,5%
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3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem
schválený rozpočet 4 000,0 2 532,0 0,0 6 532,0
upravený rozpočet 2 840,0 2 634,3 142,1 5 616,4
skutečnost k 31.12.2020 2 775,8 2 585,7 142,1 5 503,6
% ke schválenému rozpočtu 69,4% 102,1% x 84,3%
% k upravenému rozpočtu 97,7% 98,2% 100,0% 98,0%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 2 532,0 0,0 2 532,0
upravený rozpočet 2 634,3 142,1 2 776,4
skutečnost k 31.12.2020 2 585,7 142,1 2 727,8
% ke schválenému rozpočtu 102,1% x 107,7%
% k upravenému rozpočtu 98,2% 100,0% 98,2%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP)
schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0
upravený rozpočet 2 840,0 2 840,0
skutečnost k 31.12.2020 2 775,8 2 775,8
% ke schválenému rozpočtu 69,4% 69,4%
% k upravenému rozpočtu 97,7% 97,7%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OKÚ - OSÚ) - ZAFO
schválený rozpočet 428,7 428,7
upravený rozpočet 428,7 428,7
skutečnost k 31.12.2020 305,4 305,4
% ke schválenému rozpočtu 71,2% 71,2%
% k upravenému rozpočtu 71,2% 71,2%
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odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 570,0 0,0 570,0
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 626,0 292,1 918,1
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 447,8 292,1 739,9
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 78,6% x 129,8%
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 71,5% 100,0% 80,6%

3525 - Hospice (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 197,4 197,4
skutečnost k 31.12.2020 197,4 197,4
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)
schválený rozpočet 70,0 70,0
upravený rozpočet 70,0 70,0
skutečnost k 31.12.2020 59,5 59,5
% ke schválenému rozpočtu 85,0% 85,0%
% k upravenému rozpočtu 85,0% 85,0%
3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 94,7 94,7
skutečnost k 31.12.2020 94,7 94,7
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)
schválený rozpočet 500,0 500,0
upravený rozpočet 556,0 556,0
skutečnost k 31.12.2020 388,3 388,3
% ke schválenému rozpočtu 77,7% 77,7%
% k upravenému rozpočtu 69,8% 69,8%
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odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - S. ROZPOČET 9 532,6 5,0 278,0 156,2 9 971,8
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - U. ROZPOČET 24 977,8 24,0 278,0 297,2 25 577,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 7 785,3 15,0 119,2 202,3 8 121,8
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. R. 81,7% 300,0% 42,9% 129,5% 81,4%
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - %  k U. R. 31,2% 62,5% 42,9% 68,1% 31,8%

3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 16 460,5 16 460,5
skutečnost k 31.12.2020 163,8 163,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 1,0% 1,0%
3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 527,0 527,0
skutečnost k 31.12.2020 526,8 526,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3631 - Veřejné osvětlení - celkem
schválený rozpočet 610,0 610,0
upravený rozpočet 610,0 610,0
skutečnost k 31.12.2020 609,9 609,9
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3631 - Veřejné osvětlení (OVVK)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 297,5 297,5
skutečnost k 31.12.2020 297,4 297,4
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)
schválený rozpočet 610,0 610,0
upravený rozpočet 312,5 312,5
skutečnost k 31.12.2020 312,5 312,5
% ke schválenému rozpočtu 51,2% 51,2%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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3632 - Pohřebnictví (OSV)
schválený rozpočet 13,8 156,2 170,0
upravený rozpočet 23,9 297,2 321,1
skutečnost k 31.12.2020 16,6 202,3 218,9
% ke schválenému rozpočtu 120,3% 129,5% 128,8%
% k upravenému rozpočtu 69,5% 68,1% 68,2%
3635 - Územní plánování (OÚR)
schválený rozpočet 2 723,8 2 723,8
upravený rozpočet 1 705,1 1 705,1
skutečnost k 31.12.2020 1 205,0 1 205,0
% ke schválenému rozpočtu 44,2% 44,2%
% k upravenému rozpočtu 70,7% 70,7%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem
schválený rozpočet 6 098,0 5,0 6 103,0
upravený rozpočet 5 589,9 24,0 5 613,9
skutečnost k 31.12.2020 5 249,8 15,0 5 264,8
% ke schválenému rozpočtu 86,1% 300,0% 86,3%
% k upravenému rozpočtu 93,9% 62,5% 93,8%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)
schválený rozpočet 981,5 5,0 986,5
upravený rozpočet 893,4 24,0 917,4
skutečnost k 31.12.2020 696,3 15,0 711,3
% ke schválenému rozpočtu 70,9% 300,0% 72,1%
% k upravenému rozpočtu 77,9% 62,5% 77,5%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP)
schválený rozpočet 4 900,0 4 900,0
upravený rozpočet 4 500,0 4 500,0
skutečnost k 31.12.2020 4 452,0 4 452,0
% ke schválenému rozpočtu 90,9% 90,9%
% k upravenému rozpočtu 98,9% 98,9%
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3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OVHČ)
schválený rozpočet 216,5 216,5
upravený rozpočet 196,5 196,5
skutečnost k 31.12.2020 101,5 101,5
% ke schválenému rozpočtu 46,9% 46,9%
% k upravenému rozpočtu 51,7% 51,7%
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)
schválený rozpočet 87,0 278,0 365,0
upravený rozpočet 61,4 278,0 339,4
skutečnost k 31.12.2020 13,4 119,2 132,6
% ke schválenému rozpočtu 15,4% 42,9% 36,3%
% k upravenému rozpočtu 21,8% 42,9% 39,1%

54 56 58 59 třída 5

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

Rozpočtový oddíl, paragraf                                    Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

50

0117

0815

51 52
53

str. 022

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



533 534,536
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 62 987,0 254,4 0,0 63 241,4
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 67 248,7 94,2 16,5 67 359,4
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 63 940,7 94,2 16,5 64 051,4
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke S. ROZPOČTU 101,5% 37,0% x 101,3%
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k U. ROZPOČTU 95,1% 100,0% 100,0% 95,1%

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)
schválený rozpočet 850,0 850,0
upravený rozpočet 750,0 750,0
skutečnost k 31.12.2020 502,5 502,5
% ke schválenému rozpočtu 59,1% 59,1%
% k upravenému rozpočtu 67,0% 67,0%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP)
schválený rozpočet 241,0 241,0
upravený rozpočet 371,0 371,0
skutečnost k 31.12.2020 370,4 370,4
% ke schválenému rozpočtu 153,7% 153,7%
% k upravenému rozpočtu 99,8% 99,8%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem
schválený rozpočet 61 652,2 254,4 61 906,6
upravený rozpočet 65 913,9 0,0 65 913,9
skutečnost k 31.12.2020 62 884,6 0,0 62 884,6
% ke schválenému rozpočtu 102,0% x 101,6%
% k upravenému rozpočtu 95,4% x 95,4%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 254,4 254,4
upravený rozpočet 0,0 0,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)
schválený rozpočet 58 900,0 58 900,0
upravený rozpočet 64 470,0 64 470,0
skutečnost k 31.12.2020 61 744,4 61 744,4
% ke schválenému rozpočtu 104,8% 104,8%
% k upravenému rozpočtu 95,8% 95,8%
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3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)
schválený rozpočet 2 752,2 2 752,2
upravený rozpočet 1 443,9 1 443,9
skutečnost k 31.12.2020 1 140,2 1 140,2
% ke schválenému rozpočtu 41,4% 41,4%
% k upravenému rozpočtu 79,0% 79,0%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP)
schválený rozpočet 243,8 243,8
upravený rozpočet 213,8 213,8
skutečnost k 31.12.2020 183,2 183,2
% ke schválenému rozpočtu 75,1% 75,1%
% k upravenému rozpočtu 85,7% 85,7%
3792 - Ekologická výchova a osvěta  (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 94,2 94,2
skutečnost k 31.12.2020 94,2 94,2
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3799 - Ostatní ekologické záležitosti  (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 16,5 16,5
skutečnost k 31.12.2020 16,5 16,5
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 36,0 6 163,1 4 043,6 61 682,9 0,0 0,0 71 925,6
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 233,5 6 852,8 7 045,4 88 818,0 426,8 97,7 106 474,2
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 1 935,2 3 159,3 6 135,7 88 817,8 9,2 0,0 100 057,2
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke S. ROZPOČTU 5375,6% 51,3% 151,7% 144,0% x x 139,1%
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 59,8% 46,1% 87,1% 100,0% 2,2% x 94,0%

4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 139,3 139,3
skutečnost k 31.12.2020 139,3 139,3
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 12,0 12,0
skutečnost k 31.12.2020 11,1 11,1
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 92,5% 92,5%
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)
schválený rozpočet 12,0 1 518,1 1 530,1
upravený rozpočet 12,0 1 217,4 1 229,4
skutečnost k 31.12.2020 0,0 244,1 244,1
% ke schválenému rozpočtu x 16,1% 16,0%
% k upravenému rozpočtu x 20,1% 19,9%
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 2 131,5 365,6 329,0 2 826,1
skutečnost k 31.12.2020 1 115,6 115,5 9,2 1 240,3
% ke schválenému rozpočtu x x x x
% k upravenému rozpočtu 52,3% 31,6% 2,8% 43,9%
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV)
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 337,1 304,0 641,1
skutečnost k 31.12.2020 105,5 9,2 114,7
% ke schválenému rozpočtu x x x
% k upravenému rozpočtu 31,3% 3,0% 17,9%
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4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM)
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 2 131,5 28,5 25,0 2 185,0
skutečnost k 31.12.2020 1 115,6 10,0 0,0 1 125,6
% ke schválenému rozpočtu x x x x
% k upravenému rozpočtu 52,3% 35,1% x 51,5%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem
schválený rozpočet 5,0 1 052,0 0,0 1 057,0
upravený rozpočet 1 071,0 2 646,9 3 293,9 7 011,8
skutečnost k 31.12.2020 818,8 1 549,7 2 388,1 4 756,6
% ke schválenému rozpočtu 163,8 147,3% x 450,0%
% k upravenému rozpočtu 76,5% 58,5% 72,5% 67,8%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)
schválený rozpočet 5,0 1 052,0 0,0 1 057,0
upravený rozpočet 5,0 2 646,9 3 293,9 5 945,8
skutečnost k 31.12.2020 2,0 1 549,7 2 388,1 3 939,8
% ke schválenému rozpočtu 40,0% 147,3% x 372,7%
% k upravenému rozpočtu 40,0% 58,5% 72,5% 66,3%

schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 1 066,0 1 066,0
skutečnost k 31.12.2020 816,8 816,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 76,6% 76,6%
4344 - Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 87,8 87,8
skutečnost k 31.12.2020 87,8 87,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%
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4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem
schválený rozpočet 10,0 746,0 3 543,6 4 299,6
upravený rozpočet 10,0 446,0 0,0 456,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 33,7 0,0 33,7
% ke schválenému rozpočtu x 4,5% x 0,8%
% k upravenému rozpočtu x 7,6% x 7,4%
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 3 543,6 3 543,6
upravený rozpočet 0,0 0,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)
schválený rozpočet 10,0 746,0 756,0
upravený rozpočet 10,0 446,0 456,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 33,7 33,7
% ke schválenému rozpočtu x 4,5% 4,5%
% k upravenému rozpočtu x 7,6% 7,4%
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - celkem
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 146,6 97,8 97,7 342,1
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x x x
% k upravenému rozpočtu x x x 0,0%
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 97,8 97,7 195,5
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x x
% k upravenému rozpočtu x x 0,0%
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4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 146,6 146,6
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x 0,0%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - celkem 
schválený rozpočet 0,0 24 531,3 24 531,3
upravený rozpočet 185,1 31 253,5 31 438,6
skutečnost k 31.12.2020 185,1 31 253,4 31 438,5
% ke schválenému rozpočtu x 127,4% 128,2%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)
schválený rozpočet 24 531,3 24 531,3
upravený rozpočet 31 253,5 31 253,5
skutečnost k 31.12.2020 31 253,4 31 253,4
% ke schválenému rozpočtu 127,4% 127,4%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 185,1 185,1
skutečnost k 31.12.2020 185,1 185,1
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem
schválený rozpočet 0,0 9 435,2 9 435,2
upravený rozpočet 81,5 18 020,4 18 101,9
skutečnost k 31.12.2020 81,5 18 020,4 18 101,9
% ke schválenému rozpočtu x 191,0% 191,9%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0%
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4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)
schválený rozpočet 9 435,2 9 435,2
upravený rozpočet 18 020,4 18 020,4
skutečnost k 31.12.2020 18 020,4 18 020,4
% ke schválenému rozpočtu 191,0% 191,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 81,5 81,5
skutečnost k 31.12.2020 81,5 81,5
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem
schválený rozpočet 100,0 27 716,4 27 816,4
upravený rozpočet 100,0 39 544,1 39 644,1
skutečnost k 31.12.2020 0,0 39 544,0 39 544,0
% ke schválenému rozpočtu x 142,7% 142,2%
% k upravenému rozpočtu x 100,0% 99,7%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)
schválený rozpočet 27 716,4 27 716,4
upravený rozpočet 39 544,1 39 544,1
skutečnost k 31.12.2020 39 544,0 39 544,0
% ke schválenému rozpočtu 142,7% 142,7%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV)
schválený rozpočet 100,0 100,0
upravený rozpočet 100,0 100,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
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4371 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 43,5 43,5
skutečnost k 31.12.2020 43,5 43,5
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - celkem
schválený rozpočet 500,0 500,0
upravený rozpočet 591,5 591,5
skutečnost k 31.12.2020 591,5 591,5
% ke schválenému rozpočtu 118,3% 118,3%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 91,5 91,5
skutečnost k 31.12.2020 91,5 91,5
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)
schválený rozpočet 500,0 500,0
upravený rozpočet 500,0 500,0
skutečnost k 31.12.2020 500,0 500,0
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 376,6 376,6
skutečnost k 31.12.2020 376,6 376,6
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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4377 - Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 18,5 18,5
skutečnost k 31.12.2020 18,5 18,5
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4378 - Terénní programy (OSV)
schválený rozpočet 656,0 656,0
upravený rozpočet 956,0 956,0
skutečnost k 31.12.2020 759,1 759,1
% ke schválenému rozpočtu 115,7% 115,7%
% k upravenému rozpočtu 79,4% 79,4%
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - celkem
schválený rozpočet 9,0 2 091,0 0,0 2 100,0
upravený rozpočet 9,0 962,3 2 227,7 3 199,0
skutečnost k 31.12.2020 0,8 446,1 2 223,8 2 670,7
% ke schválenému rozpočtu 8,9% 21,3% x 127,2%
% k upravenému rozpočtu 8,9% 46,4% 99,8% 83,5%
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 2 227,7 2 227,7
skutečnost k 31.12.2020 2 223,8 2 223,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 99,8% 99,8%
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)
schválený rozpočet 9,0 2 091,0 2 100,0
upravený rozpočet 9,0 962,3 971,3
skutečnost k 31.12.2020 0,8 446,1 446,9
% ke schválenému rozpočtu 8,9% 21,3% 21,3%
% k upravenému rozpočtu 8,9% 46,4% 46,0%
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odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - S. ROZPOČET 0,0 181,8 0,0 181,8
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - U. ROZPOČET 1 014,9 4 826,3 13 395,0 19 236,2
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 1 014,9 4 752,8 13 395,0 19 162,7
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. R. x 2614,3% x 10540,5%
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - %  k U. R. 100,0% 98,5% 100,0% 99,6%

5213 - Krizová opatření - celkem
schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0
upravený rozpočet 1 014,9 4 752,8 13 395,0 19 162,7
skutečnost k 31.12.2020 1 014,9 4 752,8 13 395,0 19 162,7
% ke schválenému rozpočtu x x x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
5213 - Krizová opatření (OVVK)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 62,2 62,2
skutečnost k 31.12.2020 62,0 62,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 99,7% 99,7%
5213 - Krizová opatření (OE)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 13 395,0 13 395,0
skutečnost k 31.12.2020 13 395,0 13 395,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
5213 - Krizová opatření (OOŽP)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 1 494,5 1 494,5
skutečnost k 31.12.2020 1 494,5 1 494,5
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
5213 - Krizová opatření (OSV)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 7,9 7,9
skutečnost k 31.12.2020 7,9 7,9
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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5213 - Krizová opatření (OKÚ - OSÚ)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 3 056,4 3 056,4
skutečnost k 31.12.2020 3 056,6 3 056,6
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
5213 - Krizová opatření (OKÚ - OPPM)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 1 014,9 1 014,9
skutečnost k 31.12.2020 1 014,9 1 014,9
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%
5213 - Krizová opatření (OKÚ - OKŘIS)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 131,8 131,8
skutečnost k 31.12.2020 131,8 131,8
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)
schválený rozpočet 87,8 87,8
upravený rozpočet 37,8 37,8
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)
schválený rozpočet 94,0 94,0
upravený rozpočet 35,7 35,7
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - S. ROZPOČET 80,0 80,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - U. ROZPOČET 60,0 60,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 56,9 56,9
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke S. ROZPOČTU x x
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - %  k U. ROZPOČTU x x

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OKÚ - OKŘIS)
schválený rozpočet 80,0 80,0
upravený rozpočet 60,0 60,0
skutečnost k 31.12.2020 56,9 56,9
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - S. ROZPOČET 192 761,8 80 895,1 70,0 6 508,5 280 235,4
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - U. ROZPOČET 209 721,9 75 508,8 40,0 7 984,8 293 255,5
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 190 681,5 64 378,4 11,9 7 051,6 262 123,4
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. R. 98,9% 79,6% 17,0% 108,3% 93,5%
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k U. R. 90,9% 85,3% 29,8% 88,3% 89,4%

6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 
schválený rozpočet 13 484,0 770,0 8,5 14 262,5
upravený rozpočet 12 934,0 670,0 208,5 13 812,5
skutečnost k 31.12.2020 11 657,0 138,5 18,6 11 814,1
% ke schválenému rozpočtu 86,5% 18,0% 218,8% 82,8%
% k upravenému rozpočtu 90,1% 20,7% 8,9% 85,5%
6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO
schválený rozpočet 60,0 400,0 460,0
upravený rozpočet 60,0 400,0 460,0
skutečnost k 31.12.2020 44,7 334,7 379,4
% ke schválenému rozpočtu 74,5% 83,7% 82,5%
% k upravenému rozpočtu 74,5% 83,7% 82,5%
6149 - Ostatní vnitřní správa jinde nezařazená (OKÚ - OPPM )
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 22,1 22,1
skutečnost k 31.12.2020 22,0 22,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 99,5% 99,5%
6171 - Činnost místní správy - celkem

schválený rozpočet 179 277,8 75 995,1 70,0 600,0 255 942,9
upravený rozpočet 196 765,8 70 808,8 40,0 1 776,3 269 390,9
skutečnost k 31.12.2020 179 002,5 60 665,8 11,9 1 140,0 240 820,2
% ke schválenému rozpočtu 99,8% 79,8% 17,0% 190,0% 94,1%
% k upravenému rozpočtu 91,0% 85,7% 29,8% 64,2% 89,4%
6171 - Činnost místní správy (OOR)
schválený rozpočet 4 218,6 4 218,6
upravený rozpočet 3 706,5 3 706,5
skutečnost k 31.12.2020 2 612,5 2 612,5
% ke schválenému rozpočtu 61,9% 61,9%
% k upravenému rozpočtu 70,5% 70,5%
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6171 - Činnost místní správy (OI)
schválený rozpočet 746,0 14 447,8 15 193,8
upravený rozpočet 5 610,1 15 865,8 21 475,9
skutečnost k 31.12.2020 5 578,5 12 940,6 18 519,1
% ke schválenému rozpočtu 747,8% 89,6% 121,9%
% k upravenému rozpočtu 99,4% 81,6% 86,2%
6171 - Činnost místní správy (OE)
schválený rozpočet 2 243,3 2 243,3
upravený rozpočet 1 756,3 1 756,3
skutečnost k 31.12.2020 1 057,9 1 057,9
% ke schválenému rozpočtu 47,2% 47,2%
% k upravenému rozpočtu 60,2% 60,2%
6171 - Činnost místní správy (OTSMI)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 1 363,0 1 363,0
skutečnost k 31.12.2020 1 110,0 1 110,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 81,4% 81,4%
6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OSÚ)
schválený rozpočet 52 424,2 70,0 52 494,2
upravený rozpočet 45 006,0 40,0 45 046,0
skutečnost k 31.12.2020 40 304,1 11,9 40 316,0
% ke schválenému rozpočtu 76,9% 17,0% 76,8%
% k upravenému rozpočtu 89,6% 29,8% 89,5%
6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OSÚ) - ZAFO
schválený rozpočet 2 100,0 2 100,0
upravený rozpočet 2 000,0 2 000,0
skutečnost k 31.12.2020 1 869,0 1 869,0
% ke schválenému rozpočtu 89,0% 89,0%
% k upravenému rozpočtu 93,5% 93,5%
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6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)
schválený rozpočet 178 531,8 2 661,2 600,0 181 793,0
upravený rozpočet 191 155,7 3 111,2 1 776,3 196 043,2
skutečnost k 31.12.2020 173 424,0 2 640,7 1 140,0 177 204,7
% ke schválenému rozpočtu 97,1% 99,2% 190,0% 97,5%
% k upravenému rozpočtu 90,7% 84,9% 64,2% 90,4%
6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO
schválený rozpočet 1 970,0 5 500,0 7 470,0
upravený rozpočet 1 970,0 5 600,0 7 570,0
skutečnost k 31.12.2020 1 660,4 5 558,3 7 218,7
% ke schválenému rozpočtu 84,3% 101,1% 96,6%
% k upravenému rozpočtu 84,3% 99,3% 95,4%
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odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 150,0 150,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 50,0 50,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 0,0 0,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke S. ROZPOČTU x x
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - %  k U. ROZPOČTU x x

6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OVVK)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 50,0 50,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK)
schválený rozpočet 150,0 150,0
upravený rozpočet 0,0 0,0
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 480,0 210,0 0,0 2 690,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 382,5 3 595,7 60 642,7 66 620,9
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 171,3 3 598,4 1 699,8 7 469,5
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 87,6% 1713,5% x 277,7%
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 91,1% 100,1% 2,8% 11,2%

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)
schválený rozpočet 180,0 180,0
upravený rozpočet 182,5 182,5
skutečnost k 31.12.2020 182,5 182,5
% ke schválenému rozpočtu 101,4% 101,4%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OKÚ - OSÚ)
schválený rozpočet 2 300,0 2 300,0
upravený rozpočet 2 200,0 2 200,0
skutečnost k 31.12.2020 1 988,8 1 988,8
% ke schválenému rozpočtu 86,5% 86,5%
% k upravenému rozpočtu 90,4% 90,4%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - celkem 
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 3 085,5 3 085,5
skutečnost k 31.12.2020 3 088,2 3 088,2
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,1% 100,1%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 676,0 676,0
skutečnost k 31.12.2020 676,0 676,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 2 409,5 2 409,5
skutečnost k 31.12.2020 2 412,2 2 412,2
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu 100,1% 100,1%
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6399 - Ostatní finanční operace - celkem
schválený rozpočet 210,0 0,0 210,0
upravený rozpočet 510,2 60 642,7 61 152,9
skutečnost k 31.12.2020 510,2 1 699,8 2 210,0
% ke schválenému rozpočtu 243,0% x 1052,4%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 2,8% 3,6%
6399 - Ostatní finanční operace (OE) 
schválený rozpočet 210,0 0,0 210,0
upravený rozpočet 510,2 60 642,7 61 152,9
skutečnost k 31.12.2020 510,2 99,1 609,3
% ke schválenému rozpočtu 243,0% x 290,1%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 0,2% 1,0%
6399 - Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) 
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 0,0 0,0
skutečnost k 31.12.2020 1 600,7 1 600,7
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 5 200,0 11 910,3 80,0 0,0 17 190,3
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 244,6 498,7 11 910,3 80,0 0,0 12 733,6
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 244,6 0,0 1 472,2 44,0 12,1 1 772,9
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x 12,4% 55,0% x 10,3%
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% x 12,4% 55,0% x 13,9%

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy)
schválený rozpočet 0,0 11 910,3 11 910,3
upravený rozpočet 244,6 11 910,3 12 154,9
skutečnost k 31.12.2020 244,6 1 472,2 1 716,8
% ke schválenému rozpočtu x 12,4% 14,4%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 12,4% 14,1%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE)
schválený rozpočet 0,0 0,0
upravený rozpočet 0,0 0,0
skutečnost k 31.12.2020 12,1 12,1
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OKÚ - OSÚ)
schválený rozpočet 80,0 80,0
upravený rozpočet 80,0 80,0
skutečnost k 31.12.2020 44,0 44,0
% ke schválenému rozpočtu 55,0% 55,0%
% k upravenému rozpočtu 55,0% 55,0%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ)
schválený rozpočet 5 200,0 5 200,0
upravený rozpočet 498,7 498,7
skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0
% ke schválenému rozpočtu x x
% k upravenému rozpočtu x x
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II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59)

533 534,536
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 30 268,6 30 268,6
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 31 015,5 31 015,5
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 31 015,5 31 015,5
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO -  % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 102,5% 102,5%
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% 100,0%

3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE)
schválený rozpočet 5 712,1 5 712,1
upravený rozpočet 6 281,5 6 281,5
skutečnost k 31.12.2020 6 281,6 6 281,6
% ke schválenému rozpočtu 110,0% 110,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)
schválený rozpočet 14 326,1 14 326,1
upravený rozpočet 14 503,6 14 503,6
skutečnost k 31.12.2020 14 503,6 14 503,6
% ke schválenému rozpočtu 101,2% 101,2%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE)
schválený rozpočet 2 843,2 2 843,2
upravený rozpočet 2 843,2 2 843,2
skutečnost k 31.12.2020 2 843,2 2 843,2
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE)
schválený rozpočet 164,7 164,7
upravený rozpočet 164,7 164,7
skutečnost k 31.12.2020 164,7 164,7
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)
schválený rozpočet 6 194,9 6 194,9
upravený rozpočet 6 194,9 6 194,9
skutečnost k 31.12.2020 6 194,8 6 194,8
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)
schválený rozpočet 212,3 212,3
upravený rozpočet 212,3 212,3
skutečnost k 31.12.2020 212,3 212,3
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)
schválený rozpočet 815,3 815,3
upravený rozpočet 815,3 815,3
skutečnost k 31.12.2020 815,3 815,3
% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%
% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 515,0 1 515,0
odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 400,0 1 400,0
odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 665,1 665,1
odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 43,9% 43,9%
odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 47,5% 47,5%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 041,2 63 884,5 70 925,7
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 068,4 106 180,6 115 249,0
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 7 320,5 102 635,1 109 955,6
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke S. ROZPOČTU 104,0% 160,7% 155,0%
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k U.  ROZPOČTU 80,7% 96,7% 95,4%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - S. ROZPOČET 110,0 18 957,5 2 210,0 7 530,0 0,0 28 807,5
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - U. ROZPOČET 204,2 14 752,1 1 981,0 9 280,0 301,1 26 518,4
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 194,2 11 969,2 1 981,0 9 280,0 301,1 23 725,5
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. R. 176,5% 63,1% 89,6% 123,2% x 82,4%
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - %  k U. R. 95,1% 81,1% 100,0% 100,0% 100,0% 89,5%

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 428,7 4 642,0 9 400,0 0,0 0,0 18 470,7
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 597,4 4 267,3 10 644,3 201,7 5 325,8 24 036,5
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 3 409,8 4 175,6 10 644,3 201,7 0,0 18 431,4
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 77,0% 90,0% 113,2% x x 99,8%
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k U.  ROZPOČTU 94,8% 97,9% 100,0% 100,0% x 76,7%

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 570,0 0,0 570,0
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 626,0 292,1 918,1
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 447,8 292,1 739,9
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 78,6% x 129,8%
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 71,5% 100,0% 80,6%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - S. ROZPOČET 9 532,6 5,0 278,0 156,2 9 971,8
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - U. ROZPOČET 24 977,8 24,0 278,0 297,2 25 577,0
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 7 785,3 15,0 119,2 202,3 8 121,8
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 81,7% 300,0% 42,9% 129,5% 81,4%
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - %  k U.  ROZPOČTU 31,2% 62,5% 42,9% 68,1% 31,8%
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Rozpočtový oddíl, paragraf                                            Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné výdaje 
celkemtransfery 

příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

50 51 52
53

54 58 59 třída 5

03xx

04xx

06xx

 04xx, 
06xx

05xx

01xx, 
08xx

str. 044

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



533 534,536

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 62 987,0 254,4 0,0 63 241,4
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 67 248,7 94,2 16,5 67 359,4
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 63 940,7 94,2 16,5 64 051,4
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 101,5% 37,0% x 101,3%
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 95,1% 100,0% 100,0% 95,1%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 36,0 6 163,1 4 043,6 61 682,9 0,0 0,0 71 925,6
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 233,5 6 852,8 7 045,4 88 818,0 426,8 97,7 106 474,2
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 1 935,2 3 159,3 6 135,7 88 817,8 9,2 0,0 100 057,2
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 5375,6% 51,3% 151,7% 144,0% x x 139,1%
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 59,8% 46,1% 87,1% 100,0% 2,2% x 94,0%

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - S. ROZPOČET 181,8 181,8
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - U. ROZPOČET 19 236,2 19 236,2
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 19 162,7 19 162,7
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 10540,5% 10540,5%
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - %  k U. ROZPOČTU 99,6% 99,6%

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - S. ROZPOČET 80,0 80,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - U. ROZPOČET 60,0 60,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 56,9 56,9
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke S. ROZPOČTU 71,1% 71,1%
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - %  k U. ROZPOČTU 94,8% 94,8%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - S. ROZPOČET 192 761,8 80 895,1 70,0 6 508,5 280 235,4
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - U. ROZPOČET 209 721,9 75 508,8 40,0 7 984,8 293 255,5
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 190 681,5 64 378,4 11,9 7 051,6 262 123,4
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. R. 98,9% 79,6% 17,0% 108,3% 93,5%
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k U. R. 90,9% 85,3% 29,8% 88,3% 89,4%
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533 534,536

odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 150,0 150,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 50,0 50,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 0,0 0,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke S. ROZPOČTU x x
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - %  k U. ROZPOČTU x x

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 480,0 210,0 0,0 2 690,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 382,5 3 595,7 60 642,7 66 620,9
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 171,3 3 598,4 1 699,8 7 469,5
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 87,6% 1713,5% x 277,7%
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 91,1% 100,1% 2,8% 11,2%

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 5 200,0 11 910,3 80,0 0,0 17 190,3
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 244,6 498,7 11 910,3 80,0 0,0 12 733,6
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 244,6 0,0 1 472,2 44,0 12,1 1 772,9
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x 12,4% 55,0% x 10,3%
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% x 12,4% 55,0% x 13,9%

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 30 268,6 30 268,6
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 31 015,5 31 015,5
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 31 015,5 31 015,5
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 102,5% 102,5%
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% 100,0%

BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 192 907,8 194 982,0 11 150,0 177 966,0 285,0 18 696,8 236,2 0,0 596 223,8
BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 213 159,6 225 760,7 13 924,6 246 437,1 3 659,7 21 119,2 474,9 65 968,5 790 504,3
BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST 192 810,9 184 467,0 12 923,2 242 392,7 3 625,3 9 171,5 246,3 1 711,9 647 348,8
BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 99,9% 94,6% 115,9% 136,2% 1272,0% 49,1% 104,3% x 108,6%
BĚŽNÉ VÝDAJE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,5% 81,7% 92,8% 98,4% 99,1% 43,4% 51,9% 2,6% 81,9%
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I. KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 

– bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací 
 

 

Celkový přehled běžných výdajů za rok 2020: 

Schválený rozpočet 2020:  565 955,2 tis. Kč 

Upravený rozpočet 2020:  759 488,8 tis. Kč 

Skutečnost k 31.12.2020:  616 333,3 tis. Kč 

% plnění ke schválenému rozpočtu:  108,9 % 

% plnění k upravenému rozpočtu:  81,2 % 

 

Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů. 

 

 

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA  665,1 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí. Níže 

uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje 

MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací    665,1 tis. Kč 

Odbor dopravy – výdaje celkem:  661,5 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 661,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na uhrazení objednávek studií, které byly vyhotoveny v rámci 

příprav podkladů pro žádosti na bezpečnostní úpravy komunikací na území městské části. 

Jednalo se o studii úprav parkoviště v ul. V okruží, studii úprav křižovatky ulic Koldínova  

a Žerotínova, koncepční studii ulice Slezská, studii úprav komunikace před Mateřskou školou 

Pražačka a studii propojení cyklostezky A25 a A257. 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  3,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 3,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na korekturní úpravy a tisk informačních plakátů souvisejících 

s komplexním úklidem komunikací. 
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Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  109 955,6 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic  

a odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje 

na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3111 – Mateřské školy   29 579,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 24 332,4 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   19 102,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným 

městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz  19 102,7 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   5 229,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) na provoz mateřským školám zřízeným městskou 

částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy  

a jednalo se o: 

 dotace z hl. m. Prahy   4 439,6 tis. Kč 

 dotace z hl. m. Prahy a EU  790,1 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu         

 
Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:                           3 271,7 tis. Kč 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                            2 464,6 tis. Kč 

Z této položky bylo pořízeno vybavení interiéru pro předškolní zařízení Buková.  

 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                    61,1 tis. Kč 

Z této položky bylo pořízeno vybavení interiéru spotřebním materiálem pro předškolní zařízení 

Buková.  

 

 5169 – Nákup ostatních služeb                                                                                     116,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za mateřské školy. 

  

 

 

str. 048

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



 
 

 5171 – Opravy a udržování                                                                                         629,2 tis. Kč 

Z této položky bylo čerpáno na opravu kanalizační přípojky Mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího 

z Lobkovic 23/119 a odstranění graffiti nápisů na objektech mateřských škol. 

 

Odbor školství – výdaje celkem:                           1 975,4 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 975,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny odměny ředitelům mateřských škol, platy pro chůvy v Mateřské škole, 

Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – detašované pracoviště Buková a vybavení do kuchyně Waldorfské 

mateřské školy, Praha 3, Koněvova 240a/2497. 

 

 

3113 – Základní školy  70 318,4 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  65 808,1 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   40 424,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným 

městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: 

 příspěvek na provoz  40 424,8 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

  

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   25 383,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) na provoz základním školám zřízeným městskou 

částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy  

a jednalo se o: 

 dotace z hl. m. Prahy a EU 12 493,0 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu                                           

 dotace z hl. m. Prahy    11 400,1 tis. Kč 

 dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU                                  1 490,2 tis. Kč 

                       v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání                              

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:                                   2 741,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  1 401,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky základní školy. 
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 5171 – Opravy a udržování   1 340,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za základní školy. 

 

Odbor školství – výdaje celkem:                                                                                      1 768,7 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                   1 768,7 tis Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na odměny ředitelům základních škol, technické vybavení na 

projekt CHeat ENG pro Základní školu, Praha 3, Jeseniova 96/2400, projekt „Ředitel naživo“ pro 

Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a odměny pro pracovníky školní jídelny Základní školy, 

Praha 3, Lupáčova 1/1200 a Základní školy a mateřské školy, Praha 3, Chelčického 43/2614 – 

za získání certifikátu Zdravá školní jídelna. 

 
 

3117 – První stupeň základních škol      8 750,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  8 351,2 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 357,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz Základní škole a mateřské škole 

Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce 

zahrnují: 

 příspěvek na provoz 4 357,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   3  994,2 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, 

V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Jednalo se o: 

 dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU                                  3 049,7 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání                              

 dotace z hl. m. Prahy                                                                            944,5 tis. Kč 

 

Odbor školství – výdaje celkem:                                                                                       399,3 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                     323,3 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen neinvestiční příspěvek na studii proveditelnosti půdní vestavby  

a odměny řediteli. 
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3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání  1 278,8 tis. Kč 

Na tomto oddíle paragrafu se promítly jak běžné provozní výdaje odboru školství, tak výdaje v rámci 

Operačního programu Praha – Pól růstu. 
 
Odbor školství – výdaje celkem:      1 278,8 tis. Kč 

Provozní výdaje celkem: 1 004,4 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený    0,9 tis. Kč 

Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  992,2 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na tyto projekty: 

 Kurzy anglického jazyka 299,7 tis. Kč 

 Volný čas na Trojce 134,7 tis. Kč 

 Příběhy našich sousedů 129,2 tis. Kč 

 Licence, hosting tarif, tvorba web šablon 86,7 tis. Kč 

 Technické zajištění kluziště pro využití dětmi Prahy 3                                       68,7 tis. Kč 

 Výjezdní porada pro ředitele škol 67,9 tis. Kč 

 Realizace projektu „Cirkulární škola“ – I. část 60,7 tis. Kč 

 Summercamp 56,0 tis. Kč 

 Architektonická studie využití vnitrobloku Lupáčova                                         18,0 tis. Kč 

 Představení výzvy č. 54 – začleňování a podpora dětí s odlišným  9,9 tis. Kč 

mateřským jazykem II   

 Konzultační služby ke zřízení lesní mateřské školy 3,9 tis. Kč 

 Školení pro pedagogy Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1,6 tis. Kč 

 Ostatní výdaje (např. projekt EDUin, kartotéka, konzultace k výběrovému       56,8 tis. Kč 

řízení, webinář, semináře, školení)  

 

 5175 – Pohoštění   11,3 tis. Kč 

Z této položky bylo hrazeno pohoštění na poradu ředitelů a školní hygieny. 

 

Operační program Praha – Pól růstu – „Výzva č. 54, začleňování a podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem II“ – výdaje celkem:                    274,4 tis. Kč    
                                                                             
 5169 – Nákup ostatních  služeb   274,4 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje účelové neinvestiční dotace v rámci operačního programu Praha – Pól růstu 

– „Výzva č. 54, začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem II“. Výdaje byly 
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čerpány na koordinaci projektu na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, zajištění 

seminářů zaměřených na výuku českého jazyka a odborníků v oblasti integrace cizinců. 

 dotace z rozpočtu Evropské unie                                                          137,2 tis. Kč 

 dotace ze státního rozpočtu                                                                  123,5 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3                                                              13,7 tis. Kč 
  
 
 

3231 – Základní umělecké školy        28,4 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  28,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  22,1 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 

 5171 – Opravy a udržování  6,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 
 
 
Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY  23 725,5 tis. Kč 

Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic  

a odbor vnějších vztahů a kultury. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, 

které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění dle 

seskupení). 

 

3311 – Divadelní činnost  3 530,7 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:    3 530,7 tis. Kč 

 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        26,5 tis. Kč 

            – fyzickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        23,4 tis. Kč 

            – právnickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným    46,0 tis. Kč 

             společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  77,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 098, 410). 

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  137,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 220,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské 

divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha 3. 

 příspěvek na provoz 3  220,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 

3312 – Hudební činnost   145,9 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:    145,9 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  116,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  29,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování  

            audiovizuálních archiválií  218,4 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:   218,4 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  218,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 
 
3319 – Ostatní záležitosti kultury  16 665,6 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:   7 246,0 tis. Kč 

 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                      176,4 tis. Kč 

             – fyzickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        19,4 tis. Kč 

             – právnickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční fundacím, ústavům a obecně prospěšným  220,3 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  635,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO    6 060,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace  

Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. 

 příspěvek na provoz 6 060,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  134,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  3,1 tis. Kč 

 5171 – Opravy a udržování  3,1 tis. Kč 

Z této položky bylo hrazeno odstraňování graffiti nápisů na objektech kulturních příspěvkových 

organizací.                        

 
Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:  9 416,5 tis. Kč 

 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví  194,1 tis. Kč 

Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití 

autorských práv za hudební produkce na akce městské části Praha 3 – Žižkovský Masopust, 

Pražský Montmartre, Vinohradské Vinobraní, poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití 

autorských práv v Informačním centru Praha 3 a autorských honorářů za poskytnutí licence 

k fotografiím Nákladového nádraží Žižkov pro prezentaci hl. města Prahy na expozici veletrhu 

v Cannes. 

 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek  1 113,2 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen odkup majetku na trhy Jiřího z Poděbrad, a dále byla pořízena 

magnetická tabule pro odbor vnějších vztahů a kultury, reklamní poutače a nové stany městské 

části Praha 3.  
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 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený                    644,4 tis. Kč 

Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenské akce  

pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský Masopust, Vinohradské Vinobraní) a pro galerii 

Toyen a Informační centrum Praha 3. 

 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby  61,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na konzultaci ke státním příspěvkům z Programu regenerace. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  6 533,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí.  

Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: 

 Dny Žižkovského kulturního dědictví 2020    738,0 tis. Kč 

 Propagace akcí městské části Praha 3 633,7 tis. Kč 

 Žižkovský Masopust 626,2 tis. Kč 

 Celoroční činnost oddělení kultury a památkové péče 508,9 tis. Kč 

(program na vítání občánků, propagace akcí pořádaných 

odborem kultury včetně tisku plakátů, letáků, pozvánek) 

 Kronika, zpracování a grafika knihy 472,1 tis. Kč 

 Analýza webových stránek 467,4 tis. Kč 

 Vinohradské Vinobraní 433,4 tis. Kč 

 Den bez aut 367,2 tis. Kč 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  250,0 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3 117,2 tis. Kč 

 Mediální činnost 336,0 tis. Kč 

 Grafické návrhy pro Prahu 3 285,6 tis. Kč 

 Infocentrum Praha 3 (betlém, přednášky, žižkovské rozhovory) 172,6 tis. Kč 

 Reklamní kampaň městské části Praha 3 158,2 tis. Kč 

 Povýšení Žižkova na město 157,3 tis. Kč 

 Pražský Montmartre  151,0 tis. Kč 

 Restaurování hrobů 120,5 tis. Kč 

 Výročí bitvy na Vítkově 112,2 tis. Kč 

 Válečné hroby – evidence a péče 112,0 tis. Kč 

 Monitoring tisku 101,6 tis. Kč 

 Advent 2020 100,0 tis. Kč 

(adventní koncerty, dětské dílničky – doplatky, technické zajištění) 
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 Vizuál MČ Praha 3 98,0 tis. Kč 

 Mobilní rozhlas 90,2 tis. Kč 

 Překlady  76,6 tis. Kč 

 Zajištění kluziště pro sportovní aktivity v Mahlerových sadech  71,5 tis. Kč 

 Křeslo pro hosta v KC Vozovna 59,1 tis. Kč 

 Participace 44,0 tis. Kč 

 Národní památník – koncert 40,0 tis. Kč 

 

 5171 – Opravy a udržování  3,4 tis. Kč 

Výdaje byly použity na opravu výstavních stojanů v Informačním centru Praha 3. 

 

 5175 – Pohoštění  51,6 tis. Kč 

Výdaje byly použity za pohoštění při pořádání Žižkovského Masopustu a vernisáže   

v Informačním centru Praha 3, a také na pohoštění účinkujících v Kulturním centru Vozovna.  

 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  90,4 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen členský příspěvek za rok 2020 do Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska. 

 

 5194 – Věcné dary   625,0 tis. Kč 

Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky na vítání občánků a pro jubilanty. 

     

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem   100,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly použity na úhradu spoluúčasti v rámci dotace z Programu regenerace 

Ministerstva kultury pro Klášter Karmelitánů s kostelem sv. Anny na opravu střechy kostela.           

            

 

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 321,1 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  321,1 tis. Kč 

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  321,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny 2 843,8 tis. Kč 

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 2 843,8 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  5,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup baterií do fotoaparátu. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  2 837,9 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na tisk Radničních novin a jejich následný rozvoz do 

domácností a firem na Praze 3. Dále se jednalo o výdaje související s přípravou Radničních 

novin, např. vypracování křížovek a korekturní práce. 

 

 

 

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST  18 431,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, 

odbor školství, odbor ochrany životního prostředí a odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu. Níže 

uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje 

MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

  

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (SARA Pražačka) 10 972,9 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  10 644,3 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   10 574,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní  

a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené 

městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz  10 574,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3                                                  

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   70,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní  

a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené 

městskou částí Praha 3. Jednalo se o posílení mzdových nákladů. 

 dotace z hl. m. Prahy   70,3 tis. Kč 
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Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  192,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  191,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny platby za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem.  

 

 5171 – Opravy a udržování  1,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny platby za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 

Odbor školství – výdaje celkem:  135,8 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  135,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny odměny řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál 

Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. 

 
 
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 1 649,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  1 649,5 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 119,3 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  1 470,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410, ÚZ 98). 

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  59,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3421 – Využití volného času dětí a mládeže  5 503,6 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  2 727,8 tis. Kč 
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 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                      210,5 tis. Kč 

            – fyzickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 659,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  1 622,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410, ÚZ 98). 

 

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  93,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za roku 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  142,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  2 775,8 tis. Kč 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek  17,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení židlí a mlžítka na dětské hřiště Pod Kapličkou. 

 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  3,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup informačních tabulí na dětská hřiště. 
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 5169 – Nákup ostatních služeb  1 893,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na úklid dětských a fitness hřišť zahrnující zejména odvoz 

odpadu a psích exkrementů, údržbu pískovišť včetně doplňování písku, pravidelné provozní 

kontroly mobiliáře a revize herních prvků.  

 

 5171 – Opravy a udržování  860,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na údržbu a opravy oplocení, mobiliáře a herních prvků na 

dětských a fitness hřištích. Byla provedena oprava brouzdaliště a dřevěné terasy na dětském 

hřišti Pod Kapličkou. 

 
 
3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace  305,4 tis. Kč 

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:  305,4 tis. Kč 

Z následujících položek byly realizovány výdaje ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz 

rekreačního střediska Křesánov. 

 5151 – Studená voda                                                                                                      5,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny zálohy na vodné a stočné. 

 

 5154 – Elektrická energie  137,0 tis. Kč 

Z této položky byly placeny zálohy na dodávku elektrické energie. 

 

 5155 – Pevná paliva  2,8 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen nákup dřeva pro rekreační středisko. 

 

 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací  5,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb   154,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na vyprazdňování žumpy, sběr a přepravu komunálního 

odpadu a likvidaci odpadních vod. 
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Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 739,9 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor sociálních věcí. Níže uvádíme 

podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje  

MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3525 – Hospice                               197,4 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  197,4 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                  154,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům   43,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 
 
3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 59,5 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  59,5 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na 

základních školách zřízených městskou částí Praha 3, zejména o předplatné časopisu Prevence. 

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 18,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  40,7 tis. Kč 

 

 
3543 – Pomoc zdravotně postiženým                               94,7 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  94,7 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                 68,7 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  7,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 
 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  18,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3549 – Ostatní sociální zdravotnická péče 388,3 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  388,3 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb   388,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na terénní služby Streetbus a na preventivní výjezdy pro děti. 

Tyto finanční prostředky byly čerpány z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu městské části 

Praha 3. 

 dotace z hl. m. Prahy    282,2 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3                                   106,1 tis. Kč 

 

 

 

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ  8 121,8 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor vnějších vztahů 

a kultury, odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor ochrany životního 

prostředí, odbor vedlejší hospodářské činnosti a odbor výstavby. Níže uvádíme podrobný komentář 

čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – 

celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 
3612 – Bytové hospodářství  163,8 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  163,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  163,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování podkladů pro dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky z programu „Nová zelená úsporám“ na vypracování energetického 

auditu pro objekty Roháčova střed 33 – 44, Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7,9. 
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3613 – Nebytové hospodářství  526,8 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  526,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  526,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na stavebně technický posudek objektu K Lučinám 23. 

 
 
3631 – Veřejné osvětlení  609,9 tis. Kč 

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:  297,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  297,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) 

na území městské části Praha 3. 

 
Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:  312,5 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  312,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) 

na území městské části Praha 3. 

 
 

3632 – Pohřebnictví   218,9 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 218,9 tis. Kč 

 5164 – Nájemné  16,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na nájem hrobového místa v případě, že byl zemřelý neznámé 

totožnosti. 

 
 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 202,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské 

části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo 

právnická osoba.  

 

3635 – Územní plánování  1 205,0 tis. Kč 

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:  1 205,0 tis. Kč 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 363,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na prezentaci městské části Praha 3 na festivalu Architecture 

Week Praha a na vizualizaci variant obvodového pláště bytového domu Táboritská. Dále také na 

organizační zajištění architektonické soutěže o návrh akce „Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic“  

a odměny porotcům této soutěže. 

str. 064

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



 
 

 5169 – Nákup ostatních služeb  841,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na práce související s realizací projektu Landscape Festival 

Žižkov 2020 a architektonické soutěže o návrh akce „Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic“. 

 

 

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 264,8 tis. Kč 

Odbor majetku – výdaje celkem:  711,3 tis. Kč 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   330,2 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na poradenství externího právníka, a to dle výkazu 

provedených prací za poradenskou a konzultační činnost dle aktuálních potřeb odboru majetku. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  366,1 tis. Kč 

Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných 

břemen a geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské 

části Praha 3.  

 

 5361 – Nákup kolků 15,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na nákup kolků. 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  4 452,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  277,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje související s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou 

částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. na služby související s odstraňováním graffiti na domech 

ve vlastnictví městské části Praha 3. 

 

 5171 – Opravy a udržování       4 174,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na služby související s odstraňováním graffiti na domech 

na území městské části Praha 3. 

 

Odbor vedlejší hospodářské činnosti – výdaje celkem:  101,5 tis. Kč 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   85,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za právní a poradenské služby, a dále za znalecké posudky.  

 

 5192 – Poskytnuté náhrady  15,7 tis. Kč 

Z této položky byla hrazena náhrada nákladů řízení advokátce dle rozsudku obvodního soudu 

pro Prahu 3 v souvislosti s odstraněním havarijního stavu bývalé uhelny v ulici Loudova. 
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3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 132,6 tis. Kč 

Odbor výstavby – výdaje celkem:  132,6 tis. Kč 

 5192 – Poskytnuté náhrady   13,4 tis. Kč 

Z této položky byla hrazena náhrada nákladů řízení dle rozsudku městského soudu v Praze 

v souvislosti s žalobou proti nečinnosti ve věci vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 

objektu prodejny Albert – Ondříčkova 580/39, Praha 3. 

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  119,2 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. 

Rozhodnutím stavebního úřadu se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle 

stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidování odpadních vod. 

 

 

 

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   64 051,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí, odbor technické správy 

majetku a investic a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů 

v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem  

(v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů  502,5 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  502,5 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  398,1 tis. Kč 

 5171 – Opravy a udržování 104,4 tis. Kč 

Z těchto položek byly hrazeny výdaje na pravidelnou pozáruční kontrolu a servisní práce na 

podzemních kontejnerech. 

 
 
3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  370,4 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  370,4 tis. Kč 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 129,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení kompostérů určených pro komunitní 

kompostování. 
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 5169 – Nákup ostatních služeb  240,8 tis. Kč 

Tyto výdaje byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření 

v rámci „Městská část Praha 3 kompostuje“. Jedná se o výdaje vyplývající z příkazní smlouvy 

uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. 

 
 
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  62 884,6 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  61 744,4 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 328,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení materiálu souvisejícího s výsadbou stromů v rámci 

akce „Doplnění původních druhů do stromového patra parku Vrch sv. Kříže“. 

 

 5151 – Studená voda 748,9 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách 

a fontánách. 

 

 5154 – Elektrická energie  165,8 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány, a dále za osvětlení 

parků. 

 

 5164 – Nájemné   1 423,1 tis. Kč 

Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za pozemky v lokalitách Parukářka  

a Na Krejcárku, které nejsou v majetku městské části Praha 3. 

 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 999,5 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na následující služby dle potřeb odboru ochrany životního prostředí: 

 Poradenské služby 1 214,1 tis. Kč 

 Právní služby 653,4 tis. Kč 

 Znalecké posudky 132,0 tis. Kč 

 

 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními  106,5 tis. Kč 

a komunikačními technologiemi 

Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových 

stránek a aplikaci „Čistá Trojka“. 
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 5169 – Nákup ostatních služeb  53 585,8 tis. Kč 

Z této položky byly realizovány výdaje na zeleň – smluvní paušály za komplexní údržbu 

zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů 

na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), úpravy zeleně a vodních prvků a údržby 

vnitrobloků a servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány).  

Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto výdaje: 

 Smluvní paušály na údržbu a úklid veřejné zeleně 19 031,9 tis. Kč 

 Smluvní paušály na údržbu a úklid chodníků 8 445,7 tis. Kč 

 Údržba zeleně – obnovy výsadeb 6 275,6 tis. Kč 

(čerpáno z dotace z rozpočtu hl. města Prahy určené na výdaje na 

obnovu uličních stromořadí, dosadbu stromů do stávajících stromořadí  

a výsadbu stromů a dřevin na plochách veřejné zeleně.) 

 Výsadba a údržba záhonů 3 655,0 tis. Kč 

 Zajištění služby v rámci programu „Čistá Trojka“ 3 638,2 tis. Kč 

 Úklid a údržba ploch zeleně a chodníků nad rámec běžné údržby 2 873,9 tis. Kč 

 Zahradnické práce nad rámec běžné údržby 2 216,0 tis. Kč 

 Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 2 027,3 tis. Kč 

 Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 1 946,6 tis. Kč 

                       (výdaje na údržbu informačního systému a provoz veřejného osvětlení,  

                       obsluha dětského mobiliáře, výdaje spojené s likvidací klíněnky, výdaje 

                       na udržitelnost realizovaných projektů) 

 Arboristické práce a údržba stromořadí 1 687,0 tis. Kč 

 Údržba parku Rajská zahrada 1 026,2 tis. Kč 

 Údržba vodních prvků a zařízení 575,8 tis. Kč 

 Předprojektová příprava investičních akcí 186,6 tis. Kč 

(výdaje na služby spojené s přípravou plánovaných akcí) 

 

 5171 – Opravy a udržování  3 386,8 tis. Kč 

Z této položky byly fakturovány opravy mobiliáře, cest a infosystému v parcích a opravy vodních 

prvků a zařízení. Dále byly provedeny opravy oplocení na Vrchu sv. Kříže, opravy pískovcové 

dlažby a obkladů na Havlíčkově náměstí, opravy palisád v parku Rajská zahrada a oprava 

chodníku v ulici Ambrožova. 
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Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 140,2 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb                     152,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na projednání projektové dokumentace pro terénní úpravy 

vnitrobloku Jeseniova – Roháčova s dotčenými orgány veřejné správy a technický dozor 

investora. 

 

 5171 – Opravy a udržování   987,4 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na terénní úpravy vnitrobloku Jeseniova – Roháčova. 

 

 
3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny  183,2 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  183,2 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  183,2 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje za deratizační práce a výdaje na odchyt, záchranu a náhradní péči o zvířata 

nalezená na území městské části. 

 

 
3792 – Ekologická výchova a osvěta  94,2 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  94,2 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům                       94,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3799 – Ostatní ekologické záležitosti  16,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  16,5 tis. Kč 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                       16,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC            100 057,2 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí a odbor kancelář úřadu 

– oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů 

v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem  

(v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 139,3 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  139,3 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                 139,3 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11,1 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  11,1 tis. Kč 

Z níže uvedené položky byly hrazeny výdaje související s výkonem agendy sociálně – právní ochrany 

dětí (lékařská vyšetření) z dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR). 

 5169 – Nákup ostatních služeb  11,1 tis. Kč 

 
 
4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  244,1 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  244,1 tis. Kč 

Z níže uvedených položek byly čerpány výdaje na realizaci projektu „Trojka pro rodiny“, v rámci kterého 

se jednalo zejména o akci Letní radovánky v Zahradě – technicko - organizační zajištění akce, aktivity 

pro děti, úklid, odvoz odpadu a workshopy pro rodiny s dětmi. Dále se jednalo o nákup drobných 

předmětů pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a v rámci projektu „Trojka 

pro rodiny“.  

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  1,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  202,5 tis. Kč 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  40,2 tis. Kč 

 

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 240,3 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 114,7 tis. Kč 
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Z níže uvedených položek byly čerpány výdaje v rámci dotace ze státního rozpočtu na výkon 

pěstounské péče – náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 

dětem z dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR). 

 5169 – Nákup ostatních služeb  105,5 tis. Kč 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  9,2 tis. Kč 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 1 125,6 tis. Kč 

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje v rámci dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče. 

Jedná se o mzdové a ostatní náklady zaměstnanců, kteří mají na starosti výkon pěstounské péče. 

 dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 1 125,6 tis. Kč   

 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma  711,1 tis. Kč 

                       zaměstnanců na služebních místech 

 5021 – Ostatní osobní výdaje                      120,0 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                      206,1 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  74,8 tis. Kč 

 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění  3,5 tis. Kč 

 5173 – Cestovné                         10,1 tis. Kč 

 

 
4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům  4 756,6 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 3 939,8 tis. Kč 

Z tohoto paragrafu se realizovaly výdaje, které byly vynaloženy na tyto projekty: 

a) Společné soužití 2020 – výdaje celkem:  1 216,4 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na programu 

„Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020 – projekt Praha 3  

– Společné soužití 2020“. Výdaje byly čerpány na pronájem prostor, kurzy českého jazyka pro 

cizince a učebnice a pracovní sešity českého jazyka, a dále na akci Poznejme se, sousedé – 

technicko - organizační zajištění akce, aktivity pro děti, úklid a workshopy pro rodiny s dětmi. 

 rozpočet městské části Praha 3 696,4 tis. Kč 

 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví                2,0 tis. Kč 

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk                11,0 tis. Kč 

 5164 – Nájemné                 338,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 344,6 tis. Kč 
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 dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 440,0 tis. Kč  

 5169 – Nákup ostatních služeb                                                                                  424,2 tis. Kč 

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk                                                                           15,8 tis. Kč 

 
 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 80,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 80,0 tis. Kč 

 

b) Projekt „Komunitní centrum Husitská“ – výdaje celkem 50,0 tis. Kč 

Jednalo se o čerpání prostředků na zajištění služeb spojených s provozem Komunitního centra 

Husitská realizovaného v partnerství s organizací R–mosty, z.s. v rámci projektu „Rozvoj 

komunitního centra Husitská“ hrazeného z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.  

 5169 – Nákup ostatních služeb 50,0 tis. Kč 

 

c) Projekt „Komunitní centrum Žižkov II“ – výdaje celkem 2 673,4 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje v rámci dotace z Operačního programu Praha – Pól růstu na projekt „Komunitní 

centrum Žižkov II“. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se  

4 partnery. Finanční prostředky byly čerpány na volnočasové kurzy, workshopy a přednášky,  

a dále na poradenství pro všechny cílové skupiny. 

 dotace z Evropské unie 1 336,7 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  18,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  124,1 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  1 194,0 tis. Kč 

 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 1 203,0 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  16,7 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  111,7 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  1 074,6 tis. Kč 

 

 rozpočet městské části Praha 3 133,7 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  1,9 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  12,4 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  119,4 tis. Kč 

 

str. 072

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



 
 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 816,8 tis. Kč 

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje v rámci projektu „Komunitní centrum Žižkov II“ a „Integrace 

cizinců“. 

Komunitní centrum Žižkov II                                                                                          713,1 tis Kč                                    

 5021 – Ostatní osobní výdaje                      540,1 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                      127,0 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  46,0 tis. Kč 

 

Integrace cizinců                                                                                                             103,7 tis. Kč 

 5021 – Ostatní osobní výdaje                      79,4 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                       17,9 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  6,4 tis. Kč 

 

 
4344 – Sociální rehabilitace 87,8 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 87,8 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                    73,5 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  14,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 
 
4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 33,7 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  33,7 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb                                                                                       13,0 tis. Kč 

          Jednalo se o výdaje na právní poradenství seniorům městské části Praha 3. 
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 5194 – Věcné dary                                                                                                        20,7 tis. Kč 

          Jednalo se o výdaje na ocenění v rámci akce Dobrovolník roku 2020. 

 

 
4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 
            samostatného bydlení 31 438,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  31 438,5 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                    45,6 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  100,0 tis. Kč 

 Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 
 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  39,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   2 235,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace 

Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz 2 235,3 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   29 018,1 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Pečovatelská služba 

Praha 3, Roháčova 26. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty ze státního rozpočtu, rozpočtu 

EU a z rozpočtu hl. m. Prahy. 

 dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu)              20 780,1 tis. Kč     

 poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy                                                       7 859,0 tis. Kč 

 dotace ze státního rozpočtu a EU  379,0 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
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4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb                                                       18 101,9 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  18 101,9 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   52,6 tis. Kč 

                        společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  28,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO    3 748,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Integrační 

centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz 3 748,7 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   14 271,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Integrační centrum 

Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty ze státního 

rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu hl. m. Prahy. 

 poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy 7 972,0 tis. Kč 

 dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 6 299,7 tis. Kč     

 
 

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy 
           se zvláštním režimem  39 544,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  39 544,0 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   8 889,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace 

Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz 8 889,7 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  
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 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   30 654,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov 

Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty 

ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu hl. m. Prahy. 

 dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 24 654,3 tis. Kč     

 poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy        6 000,0 tis. Kč 

 
 
4371 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 43,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 43,5 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                     21,3 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5223 – Neinvestiční příspěvky církvím a náboženským společnostem 22,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 591,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 91,5 tis. Kč 

 5223 – Neinvestiční příspěvky církvím a náboženským společnostem 91,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 
Odbor sociálních věcí – výdaje celkem 500,0 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  500,0 tis. Kč 

Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smluv o poradenství a spolupráci při řešení 

obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. 

Smlouvy byly uzavřeny s těmito organizacemi: 

 R – Mosty, z.s.                                                                                         250,0 tis. Kč 

 Společnou cestou, z.s.                                                                             250,0 tis. Kč 
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4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 376,6 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 376,6 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   376,6 tis. Kč 

                        společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4377 – Sociálně terapeutické dílny 18,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 18,5 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům      18,5 tis. Kč  

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4378 – Terénní programy 759,1 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem 759,1 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 759,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog 

a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou 

organizací. Dále byly prostředky čerpány na terénní programy pro děti a mládež. Tyto finanční 

prostředky byly čerpány z rozpočtu městské části Praha 3 a z dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. 

 rozpočet městské části Praha 3                                   459,1 tis. Kč 

 dotace z hl. m. Prahy    300,0 tis. Kč 

 

 

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence  2 670,7 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 2 223,8 tis. Kč 

 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        15,8 tis. Kč 

             – fyzickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        24,0 tis. Kč 

             – právnickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   504,7 tis. Kč 

  společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 1 679,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  446,9 tis. Kč 

Na níže uvedené položce byly realizovány výdaje v rámci programu „Trojka pro seniory“ – zajištění 

výletů, jazykových kurzů a plavání pro seniory. Dále se jednalo o výdaje spojené s připojením seniorů 

a zdravotně znevýhodněných občanů k systému tísňového volání. 

 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 0,8 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 0,1 tis. Kč 

 5164 – Nájemné                 22,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 354,8 tis. Kč 

 5171 – Opravy a udržování 31,9 tis. Kč 

 5175 – Pohoštění 14,7 tis. Kč 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 13,0 tis. Kč 

 5194 – Věcné dary  9,6 tis. Kč 

 

 

 

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 19 162,7 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor vnějších vztahů a kultury, odbor ekonomický, odbor 

ochrany životního prostředí, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu, odbor 
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kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd a odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení 

a informační služba. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které 

navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

5213 – Krizová opatření 19 162,7 tis. Kč 

Jednalo se o finanční prostředky z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výdaje související s řešením 

krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. 

 
Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem:  62,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu na výrobu roušek, tisk informačních plakátů, 

vizitek a samolepících etiket, mobilní rozhlas a hudební produkce. 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   5,8 tis. Kč  

 5169 – Nákup ostatních služeb  56,4 tis. Kč 

 
Odbor ekonomický – výdaje celkem:  13 395,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkovým zřízeným městskou částí Praha 3. 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO    13 395,0 tis. Kč 

Konkrétně se jednalo o následující výdaje: 

 Školské příspěvkové organizace, SARA Pražačka – pokrytí výdajů/ 6 270,2 tis. Kč 

propadu příjmů spojených s covidem-19 

 Mateřské školy – pokrytí propadů příjmů na školném 2 812,0 tis. Kč 

 Kulturní příspěvkové organizace – pokrytí výdajů/propadu příjmů 1 725,2 tis. Kč 

spojených s covidem-19 

 Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44 – odměny 1 100,0 tis. Kč 

 Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26 – odměny 400,0 tis. Kč 

 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 – odměny 319,9 tis. Kč 

za zajištění dětí z Integrovaného záchranného systému 

 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – pokrytí výdajů, dorovnání  386,2 tis. Kč 

rozdílu mezi výdaji/propadem příjmů a očekávanou dotací 

 Školské příspěvkové organizace, SARA Pražačka – pokrytí škod 272,9 tis. Kč 

v souvislosti s prošlými potravinami 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 108,6 tis. Kč 

– odměny za program Obědy domů 
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Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  1 494,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly využity na dezinfekci veřejných prostranství, dětských hřišť a pítek na území 

městské části Praha 3. Dále se jednalo o výdaje na navýšený odvoz odpadu a úklid v parcích. 

 5169 – Nákup ostatních služeb  1 494,5 tis. Kč 

 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  7,9 tis. Kč 

Jednalo se o zajištění obědů pro ohrožené skupiny obyvatel městské části Praha 3. 

 5169 – Nákup ostatních služeb  7,9 tis. Kč 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:  3 056,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly využity na nákup ochranných štítů a bezkontaktních teploměrů, bezdotykových 

košů, stojanů na dezinfekci, rozprašovačů a lahviček na dezinfekci, testy na covid-19  

a ochranné přepážky různých velikostí. Dále bylo čerpáno na dezinfekční čištění horkou parou  

a dezinfekčním prostředkem budov úřadu a příspěvkových organizací, služby koordinace při vstupu do 

budov úřadu a montáž plexiskla do pokladny úřadu. 

 5132 – Ochranné pomůcky   822,2 tis. Kč 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   243,0 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   568,0 tis. Kč 

 5162 – Služby elektronických komunikací   59,7 tis. Kč 

 5164 – Nájemné   200,5 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  1 152,8 tis. Kč 

 5171 – Opravy a udržování   10,2 tis. Kč 

 
Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  1 014,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na odměny a proplacení přesčasových hodin, a s tím spojené 

odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců městské části podílejících se na činnostech 

spojených s nákazou covid-19. Dále se jednalo o výdaje na odměny v rámci dohod mimo pracovní 

poměr.  

 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma  736,6 tis. Kč 

zaměstnanců na služebních místech 

 5021 – Ostatní osobní výdaje   29,5 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                      182,5 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                        66,3 tis. Kč 
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Odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační služba  131,8 tis. Kč 

– výdaje celkem:   

Jednalo se o nákup roušek, respirátorů a ozónových generátorů. 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   45,0 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   86,8 tis. Kč 

 

 

 

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK  56,9 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační 

služba.  

 

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 56,9 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje za účelem oprav a údržby kamer v majetku městské části Praha 3 integrovaného 

do městského kamerového systému hlavního města Prahy. 

 

 
 
Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ   

                       STRANY 262 123,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd, 

odbor organizační, odbor informatiky, odbor ekonomický, odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu 

a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů 

v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění 

dle seskupení). 

 

6112 – Zastupitelstva obcí  12 193,5 tis. Kč 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  12 193,5 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje související s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské 

části Praha 3. 

BĚŽNÉ VÝDAJE      11 814,1 tis. Kč 

 5021 – Ostatní osobní výdaje  542,3 tis. Kč 

 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů  8 388,7 tis. Kč 

 5026 – Odchodné  72,5 tis. Kč 
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 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  40,8 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek  1 770,9 tis. Kč 

                      na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  812,2 tis. Kč 

 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění  29,5 tis. Kč 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  138,6 tis. Kč 

 5424 – Náhrady mezd v době nemoci  18,6 tis. Kč 

 

ZAMĚSTNANECKÝ FOND 379,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  44,7 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící 

k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání uvolněných 

členů Zastupitelstva městské části Praha 3. 

 

 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  334,7 tis. Kč 

Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění nebo doplňkové 

penzijní spoření uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. 

 

 

6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená              22,0 tis. Kč 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  22,0 tis. Kč 

 5021 – Ostatní osobní výdaje  22,0 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na odměny z dohod o provedení práce na došetření a zápis 

chybějících technicko ekonomických atributů u stavebních objektů v rámci územní přípravy 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Výdaje byly čerpány z dotace ze státního rozpočtu 

(Ministerstvo finanční ČR). 

 

 

6171 – Činnost místní správy  249 907,9 tis. Kč 

Odbor organizační – výdaje celkem:  2 612,5 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  2 612,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na realizaci následujících projektů: 

 Virtuální elektrárna 510,6 tis. Kč 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – Smart Cities  420,0 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3 90,6 tis. Kč 
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 Strategický plán 423,4 tis. Kč 

 Vzdálené odečty 335,3 tis. Kč 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – Smart Cities  250,0 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3 85,3 tis. Kč 

 Zajištění zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 260,3 tis. Kč 

 Rodinný asistent 230,6 tis. Kč 

 Ostatní projekty (energetik, posudky ENESA, hybridní pošta) 852,3 tis. Kč 

  

 

Odbor informatiky – výdaje celkem:  18 519,1 tis. Kč 

 5042 – Odměny za užití počítačových programů  5 578,5 tis. Kč 

          Finanční prostředky byly čerpány na jednorázovou splátku za užití licencí Microsoft. 

 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   1 614,1 tis. Kč 

Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových 

sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních 

zařízení. 

 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   369,4 tis. Kč 

Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků 

a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, plastových 

ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC. 

 

 5162 – Služby elektronických komunikací  698,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje spojené s internetovým připojením 

pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojením lokalit městské části Praha 3. 

 

 5164 – Nájemné   2 484,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku. 

 

 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 7 484,2 tis. Kč 

                  technologiemi 

Jednalo se o tyto výdaje: 

 Podpora Proxio 1 806,2 tis. Kč 
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 Maintenance webového portálu praha3.cz, uživatelská podpora 723,7 tis. Kč 

                       a řešení incidentů 

 Podpora e-spis 666,9 tis. Kč 

 FortiWeb 100E24*7 605,0 tis. Kč 

 Basic Support Coverage Vmware 572,3 tis. Kč 

 FLUXPAM 5 318,3 tis. Kč 

 Podpora provozu datového úložiště v českém jazyce pro rok 2020 236,0 tis. Kč 

 Roční technická podpora k produktům sw602  210,4 tis. Kč 

 Podpora při obnově IS po útoku ransomware  200,0 tis. Kč  

 Penetrační testy ext.Int 190,5 tis. Kč 

 Obnovení podpory a UTM služeb pro FW FortiGate 200D  175,3 tis. Kč 

 Aktualizace verzí Ginis, podpora 167,5 tis. Kč 

 Prodloužení podpory LOGmanageru  165,1 tis. Kč 

 Aktualizace systému ASPI 162,8 tis. Kč 

 Prodloužení podpory HPE zařízení a SW 147,2 tis. Kč 

 Úpravy aplikace Rezervační systém 134,3 tis. Kč 

 Provoz systému pro správu dotací a grantů  121,0 tis. Kč 

 HP PW 1y NBD DL580G7 Procare SVC 106,2 tis. Kč 

 Flowmon Gold Support 90,7 tis. Kč 

 DSW2 –  Přepis a odstranění bezpečnostních chyb 80,0 tis. Kč 

 Měsíční aktualizace dat za rok 2020 pro MISYS 76,4 tis. Kč 

 Ostatní výdaje – aktualizace a podpora aplikací  73,7 tis. Kč 

 Servisní podpora radiového spoje 62,4 tis. Kč 

 Instalační a aktualizační služby Vmware 54,5 tis. Kč 

 Obnovení antispam služby 53,2 tis. Kč 

 Poplatek za SSL certifikát GeoTrust 48,8 tis. Kč 

 Prodloužení podpory SW GAMA a 802.1x 47,2 tis. Kč 

 Podpora prostředí síťového prostředí MČ Praha 3 na rok 2020 47,1 tis. Kč 

 Úprava AD  46,0 tis. Kč 

 Výroční zpráva – 5. rok udržitelnosti projektu ICT Praha 3 42,4 tis. Kč 

 Eset  26,8 tis. Kč 

 Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti 26,3 tis. Kč 

 

 5171 – Opravy a udržování   136,4 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na opravy tiskáren a PC. 
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 5172 – Programové vybavení   50,5 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na nákup software. 

 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  103,0 tis. Kč 

Z této položky byl čerpán příspěvek na Otevřená města. 

 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  1 057,9 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb   1 057,7 tis. Kč 

Z této položky byly realizovány výdaje za provedení auditu a přezkumu hospodaření za rok 2019 

a kontroly podkladů a závěrek jednotlivých příspěvkových organizací za účetní období roku 2019. 

Dále byly realizovány výdaje za průběžný audit v roce 2020 a výdaje na daňové poradenství. 

 

 5191 – Zaplacené sankce  0,2 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen úrok v souvislosti s vratkou pořádkové pokuty. 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  1 110,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  1 110,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem a zpracování studií proveditelnosti zlepšení technického stavu budovy 

Seifertova 51, Lipanská 14 a posouzení jejich stavu. 

 
Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:  42 185,0 tis. Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE    40 316,0 tis. Kč 
 
 5123 – Podlimitní technické zhodnocení   132,2 tis. Kč 

Z této položky byla hrazena výměna žaluzií v budovách úřadu a vybudování příčky v Lipanské 7 

ve velké zasedací místnosti – rozdělení na kancelář. 

 

 5132 – Ochranné pomůcky   28,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na pracovní rukavice. 

 

 5133 – Léky a zdravotnický materiál   10,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na doplnění lékárniček pro potřeby Úřadu městské části  

Praha 3. 
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 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk  432,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny zálohy a vyúčtování za předplatné denního tisku, pořízení odborných 

publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy, např. publikace Rozpočtová skladba 

2020, Abeceda personalisty 2020 a časopis Právo a rodina. 

 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   2 131,3 tis. Kč 

Z této položky byly realizovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku 

(např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, zásobníky na vodu, kávovary apod.). 

 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   3 319,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, razítka, 

razítkové barvy, vizitky, materiál pro údržbářské práce, nákup květin pro potřeby reprezentace 

vedení radnice apod. 

 

 5151 – Studená voda   449,0 tis. Kč 

Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné. 

 

 5153 – Plyn   961,5 tis. Kč 

Na této položce se promítají zálohy a vyúčtování za úhradu plynu.  

 

 5154 – Elektrická energie  2 076,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za elektrickou energii. 

 

 5156 – Pohonné hmoty a maziva  120,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS. 

 

 5161 – Poštovní služby   4 151,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny služby hybridní pošty, kredit do frankovacího stroje, a výtisk  

a distribuce složenek za místní poplatek za psa. 

 

 5162 – Služby elektronických komunikací   2 689,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací (pevná telefonní síť a mobilní čísla, 

správa telekomunikačních služeb a správa SIM, servisní údržba telefonních ústředen). 

 

 5163 – Služby peněžních ústavů  126,4 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na sdružené pojištění vozidel Úřadu městské části Praha 3. 
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 5164 – Nájemné   209,9 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na umístění technického zařízení na pořízení a zpracování dat e-pasy/e-

občanské průkazy a na nájemné za umístění kamery. Dále na pronájem sálu v hotelu Olšanka 

na konání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 15.9.2020. 

 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby  3 094,5 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na právní služby: 

 Evropská rozvojová agentura, s.r.o 479,2 tis. Kč 

 Becker a Poliakoff, s.r.o. 468,3 tis. Kč 

 Frank Bold Advokáti, s.r.o. 382,2 tis. Kč 

 AK Veselý a spol. 230,5 tis. Kč 

 Holfeuer Robert, Mgr., advokát 230,5 tis. Kč 

 ŠENKÝŘ PÁNIK  215,3 tis. Kč 

 Linke Jiří, JUDr. 162,6 tis. Kč 

 Brůha Dominik, JUDr., advokát 90,9 tis. Kč 

 Vondráček Michal, JUDr., advokát 81,7 tis. Kč 

 Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 54,5 tis. Kč 

 Broučková Marie, Mgr., advokátka 4,0 tis. Kč 

 
         Dále byly finanční prostředky čerpány na poradenské služby:  

 Mgr. Martin Plíšek 694,8 tis. Kč 

 

 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 303,5 tis. Kč 

            technologiemi 

Výdaje byly čerpány na certifikáty, časová razítka, online přístup do právního informačního 

systému Beck – online a rozšíření programu Codexis. 

 5169 – Nákup ostatních služeb   14 237,0 tis. Kč 

Tato položka zahrnuje následující výdaje: 

 Stravenky – nákup stravenek dle smlouvy č.2018/00983/OTSMI-OSÚ 4 234,8 tis. Kč 

 Úklid budov – Lipanská 7, 9,11,14, Seifertova 51, Perunova 5, 4 109,2 tis. Kč 

Havlíčkovo náměstí 9, dle smlouvy č. S 1099/07 

 Ostraha – fakturace dle smlouvy č. 2019/01248/OTSMI-OSÚ  3 674,7 tis. Kč 

 Odvoz odpadu a stěhování s vyklízením 447,1 tis. Kč 

 Skartace  389,1 tis. Kč 
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 Nebytové prostory – zálohy a vyúčtování 266,7 tis. Kč 

 Servis klimatizace a výtahů 185,5 tis. Kč 

 Posouzení stavu budovy Lipanská 14 134,9 tis. Kč 

 Gravírování cedulí 120,4 tis. Kč 

 Uveřejnění informací na profilu zadavatele 74,8 tis. Kč 

 Autodoprava  71,4 tis. Kč 

 Odstraňování nevhodných dřevin 69,2 tis. Kč 

 Revize plynových zařízení 64,5 tis. Kč 

 Deratizace a dezinsekce 52,4 tis. Kč 

 Mimozáruční servis mobilních telefonů 39,2 tis. Kč 

 Sanitace zásobníků vody  27,5 tis. Kč 

 Dobropis za tisk a kompletaci (hybridní pošta) -37,1 tis. Kč 

 Běžná údržba a ostatní výdaje (poplatky TV a rozhlas, 312,7 tis. Kč 

čištění zásobníků vody, prádelna, mytí fasády) 

 

 5171 – Opravy a udržování   4 824,8 tis. Kč 

Tato položka zahrnuje následující výdaje: 

 Opravy kanceláří a budov úřadu 2 807,9 tis. Kč 

 Instalatérské a topenářské práce  1 326,1 tis. Kč 

 Oprava a údržba výtahů 195,8 tis. Kč 

 Autoprovoz (opravy vozového parku Úřadu městské části Praha 3) 187,8 tis. Kč 

 Oprava kopírovacích a skartovacích strojů 113,0 tis. Kč 

 Oprava klavírního křídla 78,0 tis. Kč 

 Údržba zásobníků na pitnou vodu 66,2 tis. Kč 

 Montáž hrotového systému na fasádu Úřadu městské části Praha 3 38,4 tis. Kč 

 Běžné opravy a údržba (oprava kávovarů, klavíru, vyvolávacího 11,6 tis. Kč 

systému, údržba zásobníků na vodu) 

 

 5175 – Pohoštění   539,4 tis. Kč 

Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starosty a místostarostů 

a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí 

a výborů, atd.  

 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  3,2 tis. Kč 

Finanční prostředky z této položky byly použity na nákup reprezentačních předmětů radnice. 
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 5192 – Poskytnuté náhrady  177,6 tis. Kč 

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě nákladů soudního sporu ohledně 

bezdůvodného obohacení za užívání garáží Lucemburská. 

 

 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  11,9 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky – zrušení přístupových 

údajů a vydání nových, a na dálniční známky pro vozový park Úřadu městské části Praha 3. 

 

 5194 – Věcné dary  283,9 tis. Kč 

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě dárkových balíčků všem zaměstnancům 

úřadu jako poděkování za jejich celoroční práci. 

 

ZAMĚSTNANECKÝ FOND 1 869,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb                   1 869,0 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  184 423,4 tis. Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE  177 204,7 tis. Kč 

 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma   126 063,9 tis. Kč 

zaměstnanců na služebních místech 

 5021 – Ostatní osobní výdaje    3 196,5 tis. Kč 

 5024 – Odstupné   31,2 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek   31 971,4 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   11 613,2 tis. Kč 

 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění  547,8 tis. Kč 

 
 5167 – Služby školení a vzdělávání  1 669,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti  

a na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.  

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  359,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní 

preventivní péče a inzerci volných pracovních míst. 
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 5173 – Cestovné   564,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a výdaje na dopravu  

a ubytování v rámci služebních cest zaměstnanců. 

 

 5191 – Zaplacené sankce  2,5 tis. Kč 

Tato položka zahrnuje výdaje na úhradu penále Všeobecné zdravotní pojišťovně na základě 

výkazu nedoplatků, které bylo projednáno se škodní komisí. 

 

 5192 – Poskytnuté náhrady  44,8 tis. Kč 

Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu za pracovní úraz. Dále se zde 

promítají proplacené náhrady ušlého výdělku zaměstnancům, kteří jsou, nebo byli, v dočasné 

pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu.  

 

 5424 – Náhrady mezd v době nemoci  1 140,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na náhrady platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti 

zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. 

 
ZAMĚSTNANECKÝ FOND 7 218,7 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb   1 540,4 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3  

a příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu 

a kultury, zdravotní péče a vzdělávání. 

 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené    120,0 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na „ošatné“ zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, 

čerpání nastalo až v prosinci 2020. 

 

 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   5 558,3 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo 

životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. 

 

 

 

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI  0,0 tis. Kč 

Nečerpání finančních prostředků ovlivnily projekty související s agendou zahraničních vztahů, které 

v roce 2020 nebyly uskutečněny. 
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Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE  7 469,5 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor kancelář úřadu – oddělení správy 

úřadu a odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný komentář 

čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – 

celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  182,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  182,5 tis. Kč 

 5163 – Služby peněžních ústavů   182,5 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na bankovní poplatky související s vedením účtů. 

 
 
6320 – Pojištění funkčně nespecifikované  1 988,8 tis. Kč 

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:  1 988,8 tis. Kč 

 5163 – Služby peněžních ústavů   1 988,8 tis. Kč 

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 

za škodu zastupitelů městské části Praha 3. 

 

 
6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  3 088,2 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 3 088,2 tis. Kč 

 5347 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 3 088,2 tis. Kč 

obvody nebo částmi – výdaje  

Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná 

se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace 

(transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 

 Vratka finančních prostředků z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 1 330,0 tis. Kč 

                        – „Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3“ 

 Vratky dotací ze státního rozpočtu – pěstounská péče 676,0 tis. Kč 

 Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019 443,8 tis. Kč 

 Vratka dotace ze státního rozpočtu a EU v rámci Operačního 310,7 tis. Kč 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Šablony I“ pro Základní  

školu a mateřskou školu Jaroslava Seiferta“ 

 Vratka dotace ze státního rozpočtu a EU v rámci Operačního 289,9 tis. Kč 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „EU – Šablony ZŠ a MŠ  

Jarov“ 
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 Vratka dotace ze státního rozpočtu a EU v rámci Operačního 35,0 tis. Kč 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „EU – Šablony ZŠ a MŠ  

Jiřího z Lobkovic“ 

 Vratka dotace ze státního rozpočtu a EU v rámci Operačního 2,8 tis. Kč 

programu Praha – Pól růstu – „Kamarádi z velké dálky, MŠ Na Vrcholu“ 

 
 
6399 – Ostatní finanční operace  2 210,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  609,3 tis. Kč 

 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům  510,2 tis. Kč 

Na této položce se promítají výdaje v souvislosti s proúčtováním podílů daně z příjmu 

právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3 za rok 2020 dle metodiky Magistrátu 

hlavního města Prahy.  

 

 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   99,1 tis. Kč 

Na této položce se promítají převody omylných plateb. 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 1 600,7 tis. Kč 

 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   1 600,7 tis. Kč 

Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců 

za měsíc prosinec na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu 

v prosinci, vypláceny v lednu. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který tvoří stav 

této položky. 

 

 

 

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI  1 772,9 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor kancelář úřadu – oddělení správy 

úřadu. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku 

Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené  1 772,9 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  1 728,9 tis. Kč 

 

 

 

str. 092

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



 
 

 5212 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům 27,5 tis. Kč 

                      – fyzickým osobám  

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5225 – Neinvestiční transfery společenství vlastníků jednotek 217,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 472,2 tis. Kč 

Jednalo se o finanční prostředky ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 

2015, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu. 

 

 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 12,1 tis. Kč 

Jednalo se o vrácení omylné platby dle pokynu SZM MČ Praha 3 a.s. 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:  44,0 tis. Kč 

 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu  44,0 tis. Kč 

Na této položce se promítají výdaje na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti 

s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy. 
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II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 

– odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací  
 

 
Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o výdaje na pokrytí účetních 

odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, 

které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi 

zpětně odváděny na účet MČ Praha 3.  

 

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  31 015,5 tis. Kč 

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy  6 281,6 tis. Kč 

3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy  14 503,6 tis. Kč 

3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy    2 843,2 tis. Kč 

3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy  164,7 tis. Kč 

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy 6 194,8 tis. Kč 

4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy  212,3 tis. Kč 

4357 – Ošetřovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy  815,3 tis. Kč 
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Nižší plnění souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami. V roce 2020 byla 
uhrazena prezentace městské části Praha 3 na festivalu Architecture Week Praha, organizační 
zajištění architektonické soutěže o návrh k akci „Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic“ a byly 
vyplaceny odměny porotcům této soutěže. Na tento oddíl byla přidělena neinvestiční dotace hl. 
m. Prahy na „Realizaci prvku drobné architektury – Vodní prvek v ulici Rokycanova“. 
Zastupitelstvo hl. města Prahy schválilo v listopadu 2020 přidělení prostředků ve výši 479,7 tis. 
Kč na uspořádání soutěže z programu Umění pro město, soutěž je naplánována na polovinu 
roku 2021. Prostředky z této dotace nebyly v tomto roce čerpány, městská část Praha 3 žádá o 
ponechání finančních prostředků na stejný účel do roku 2021. 

02 37 63 241,4 67 359,4 64 051,4 95,1% 3 308,0 

Neplnění objemu výdajů ovlivňuje nižší čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu zeleně.
Upravený rozpočet byl ve III. čtvrtletí navýšen o přijatou neinvestiční dotaci ve výši 7 000,0 tis. 
Kč z rozpočtu hl. města Prahy na akci „Údržba zeleně v MČ". Finanční prostředky ve výši 6 
275,6 tis. Kč byly použity na výdaje související s obnovou uličních stromořadí, dosadbou stromů 
do stávajících již obnovených stromořadí a výsadbou stromů a dřevin na plochách veřejné 
zeleně. Městská část žádá o ponechání finančních prostředků ve výši 724,4 tis. Kč do roku 
2021.

03 22 1 515,0 1 400,0 665,1 47,5% 734,9 

Nižší čerpání je ovlivněno aktuální potřebou studií v oblasti dopravy a nedokončením objednávek 
v souvislosti s realizací projektů v oblasti dopravy na území městské části Praha 3. Vzhledem ke 
krizovému stavu a nezbytným schvalovacím krokům, došlo k zadání objednávek některých studií 
později než se předpokládalo. Finanční plnění těchto objednávek se předpokládá v roce 2021.

31 93 807,1 138 848,7 133 555,6 96,2% 5 293,1 

Nižší čerpání je způsobeno nevyplacením dotací mateřským a základním školám na projekty v 
rámci Operačního programu Praha - pól růstu, dotace byly přijaty pouze rozpočtově, a 
nevyčerpáním dotace na projekt Výzva č. 49 -  Podpora dětí s OMJ v mateřských školách MČ 
Praha 3, nevyčerpaná část dotace bude přesunuta do roku 2021. Nižší čerpání dále ovlivňují 
akce pořádané odborem školství. Vzhledem k pandemické situaci byly některé plánované akce 
zrušeny.

32 0,0 28,6 28,4 99,4% 0,2 Čerpáno na úhradu odložených splátek a oprav ENESA - energetické opatření, jedná se o 
úhradu za 1. a 2. pololetí. Čerpáno v souladu s rozpočtem.

34 24 236,9 29 802,7 24 320,8 81,6% 5 481,9 
Nižší čerpání je ovlivněno přijatými finančními prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, dojde k jejich 
přesunu do roku 2021.

04

Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2020 - běžné výdaje (v tis. Kč)

Skutečnost   
v tis. Kč % k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) 
o vzhl. k 100 % 

UR v tis. Kč

UR           
v tis. KčORJ Oddíl SR          

v tis. Kč
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35 570,0 918,1 739,9 80,6% 178,2 
Nižší plnění ovlivňuje realizace akcí a preventivních programů v sociální oblasti, v oblasti 
protidrogové prevence a prevence kriminality. Vzhledem k situaci finanční prostředky nebyly 
vyčerpány v plné výši.

43 72 953,2 107 501,8 101 084,8 94,0% 6 417,0 

Z důvodu pandemické situace a souvisejících opatření, nebyl vyčerpán objem finančních 
prostředků na akce a projekty městské části pořádané odborem sociálních věcí. Na neplnění 
objemu výdajů se dále podílí nevyčerpání finančních prostředků z dotací v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu na projekt "Komunitní centrum Žižkov II.", část dotací byla přijata 
pouze rozpočtově a část nebyla vyčerpána v plné výši, a z dotací na výkon pěstounské péče, 
kde jsou finanční prostředky čerpány dle potřeby - nevyčerpané finanční prostředky budou dle 
pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zapojeny do rozpočtu roku 2021. 

63 0,0 676,0 676,0 100,0% 0,0 Jedná se o finanční vypořádání se státním rozpočtem. Čerpáno v souladu s rozpočtem.

33 28 972,2 26 683,1 23 890,2 89,5% 2 792,9 
Neplnění objemu výdajů ovlivňuje nižší čerpání finančních prostředků na kulturní akce, zejména 
z důvodu pandemické situace. V roce 2020 byly z větší části zrušené kulturní akce a jiné veřejné 
činnosti. 

34 428,7 428,7 305,4 71,2% 123,3 Nižší čerpání způsobují výdaje za energie a generální úklid v rekreačním středisku Křesánov. 
Vyhlášením nouzového stavu nedošlo k takové obsazenosti, jako v předchozích letech.

52 181,8 19 236,2 19 162,7 99,6% 73,5 

Čerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací. Rozpočet byl navýšen o 
účelovou neinvestiční dotaci na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového 
typu koronaviru, dotace byla v roce 2020 plně vyčerpána. Nečerpání ovlivňují plánované akce 
IZS na základních školách, které byly zrušeny z důvodu pandemické situace.

53 80,0 60,0 56,9 94,8% 3,1 
Čerpání ovlivňuje potřeba oprav a údržby kamer v majetku městské části Praha 3 integrovaných 
do městského kamerového systému hl. města Prahy. V  I - IV. čtvrtletí byl provoz kamer 
bezproblémový, pravidelná údržba probíhala průběžně.

08 36 6 883,0 23 532,5 6 784,3 28,8% 16 748,3 

Neplnění objemu výdajů je způsobeno poskytnutím neinvestiční dotace z Fondu rozvoje bydlení 
na území hl. m. Prahy až v závěru roku 2020. Finanční prostředky byly poskytnuty na opravu 31 
bytů Baranova až Viklefova, ale nebylo možno je čerpat, jelikož charakter prací byl investiční, a 
proto městská část hradila výdaje z vlastních prostředků. Městská část žádá o ponechání dotace 
do roku 2021 s tím, že v průběhu roku požádá o změnu charakteru části dotace z neinvestiční na 
investiční. Dále nebyly finanční prostředky použity na smluvní odměnu administrátorce, z důvodu 
nepřiznání dotace z programu - Nová zelená úsporám.

UR           
v tis. Kč

Skutečnost   
v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) 
o vzhl. k 100 % 

UR v tis. Kč

% k UROddíl SR          
v tis. KčORJ
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61 280 235,4 293 255,5 262 123,4 89,4% 31 132,1 

Na neplnění objemu výdajů se podílí úspora finančních prostředků na platy, a s tím související 
zákonné pojištění z důvodu neobsazenosti všech pracovních míst a nárůstu počtu zaměstnanců, 
kteří byli v dočasné pracovní neschopnosti či čerpali ošetřovné z důvodu koronavirové nákazy a 
nevyčerpání finančních prostředků z dotací na projekty "Rozvoj terénní a sociální práce a 
sociálních služeb", "Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských 
školách městské části Praha 3" a "Komunitní centrum Žižkov II.", jedná se o víceleté projekty, 
nevyčerpané finanční prostředky budou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zapojeny do rozpočtu 
roku 2021. Dále se projevilo nižší čerpání ve spojitosti s nákupem kancelářského vybavení a 
materiálu, a opravami a údržbou budov úřadu z důvodu pandemické situace. Na nižším čerpání 
se podílí také kybernetický útok na počítačovou síť městské části Praha 3, nebylo možné zajistit 
odesílání výzev k platbě pokut a epidemie oslabila též počet odeslání.

62 150,0 50,0 0,0 0,0% 50,0 Z této položky jsou realizovány výdaje související s agendou zahraničních vztahů, finanční 
prostředky se do konce roku 2020 nečerpaly.

63 2 690,0 65 944,9 6 793,5 10,3% 59 151,4 Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční rezerva v souvislosti s přijetím dotací, která je 
rozpouštěna v případě potřeb po souhlasu příslušného orgánu městské části Praha 3.

64 17 190,3 12 733,6 1 773,0 13,9% 10 960,6 

Nižší plnění ovlivňují výdaje Privatizačního fondu v souvislosti s výplatou 5 % z kupní ceny z 
uzavřených smluv dle zásad Privatizačního fondu, která byla realizována v nižší míře než se 
předpokládalo v souvislosti s podáním žádostí od oprávněných subjektů. Dále neplnění objemu 
výdajů ovlivňuje finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání, která v roce 2020 nebyla 
vyčerpána v plné výši.

596 223,8 790 504,3 647 348,8 81,9% 143 155,5 xCelkem

10

09
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50 546,6 167 357,0 132 598,5 121 097,4 2 163,0 2 124,0 4 287,0

16 977,9 50 903,1 35 523,7 35 796,4 1 329,2 542,0 1 871,2

101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 1 150,0 3 227,5 1 917,6 2 187,6 65,8 44,3 110,1

102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 765,1 2 400,6 1 694,9 1 694,9 1,7 57,7 59,4

103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 182,3 3 128,7 2 361,6 2 361,6 319,7 95,5 415,2

104 Mateřská škola U Veverek, Praha 3, Jeseniova 204/2686 1 471,6 4 508,0 3 167,9 3 167,9 131,5 x 131,5

105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 2 573,7 6 060,2 3 778,8 3 779,4 222,7 70,2 292,9

106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 363,2 3 807,2 2 457,7 2 457,7 11,6 2,1 13,7

107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 1 884,6 6 521,9 4 951,3 4 727,1 0,7 89,1 89,8

108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 1 326,1 3 331,4 2 257,9 2 257,9 252,6 x 252,6

109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 338,4 2 376,1 1 962,4 2 188,7 118,6 32,4 151,0

110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 583,2 2 393,5 1 831,9 1 831,9 5,6 16,0 21,6

111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 1 797,2 6 615,9 4 826,3 4 826,3 5,2 2,4 7,6

113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 1 046,9 2 627,8 1 774,4 1 774,4 193,5 x 193,5

115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 1 495,6 3 904,3 2 541,0 2 541,0 0,0 132,3 132,3

30 854,6 104 860,8 84 898,1 76 174,0 664,9 1 502,9 2 167,8

202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 314,7 10 032,5 8 864,3 9 809,5 12,8 78,9 91,7

203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 7 022,2 21 331,3 20 351,1 14 586,4 1,7 275,6 277,3

204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 3 105,6 9 181,0 6 384,6 6 424,0 344,9 3,7 348,6

206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 3 311,8 10 433,4 10 579,0 7 574,1 62,5 390,0 452,5

207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 5 575,4 15 156,6 8 763,9 9 600,0 13,1 5,7 18,8

208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 2 440,8 9 971,8 9 869,1 7 806,7 0,9 274,8 275,7

209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 3 222,9 10 414,4 7 319,2 7 319,3 77,0 50,8 127,8

211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 3 544,7 8 912,3 5 985,9 5 599,8 88,7 143,5 232,2

212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 2 316,5 9 427,5 6 781,0 7 454,2 63,3 279,9 343,2

2 714,1 11 593,1 12 176,7 9 127,0 168,9 79,1 248,0

205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 2 714,1 11 593,1 12 176,7 9 127,0 168,9 79,1 248,0

odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  

3111 - Mateřské školy

3113 - Základní školy

3117 - První stupeň základních škol

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 k 31.12.2020 (v tis. Kč)

ORG a název organizace Výnosy Náklady

Poskytnuté 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Využité 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Vykázaný 
hospodářský 

výsledek

Zlepšený 
hospodářský 

výsledek 
(hlavní činnost)

Hospodářský 
výsledek 
(vedlejší 
činnost)
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10 673,1 20 875,2 11 169,9 11 279,9 78,6 999,2 1 077,8

302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 1 771,5 7 961,3 6 415,2 6 453,2 71,4 192,0 263,4

303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 8 901,6 12 913,9 4 754,7 4 826,7 7,2 807,2 814,4

14 327,3 34 896,9 20 423,7 20 510,1 378,5 -438,0 -59,5

401 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou 
vozovnou 19/2716 14 327,3 34 896,9 20 423,7 20 510,1 378,5 -438,0 -59,5

32 093,8 121 222,6 90 641,9 90 466,7 1 265,7 72,2 1 337,9

402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 22 375,0 63 155,8 41 459,3 41 459,3 651,3 27,2 678,5

403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 4 526,6 21 436,1 17 565,6 17 565,6 611,1 45,0 656,1

404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 5 192,2 36 630,7 31 617,0 31 441,8 3,3 x 3,3

107 640,8 344 351,7 254 834,0 243 354,1 3 885,8 2 757,4 6 643,2

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

C E L K E M

Náklady

Poskytnuté 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Využité 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Vykázaný 
hospodářský 

výsledek

odd. 33 - KULTURA 

odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA  A  ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Výnosy

Zlepšený 
hospodářský 

výsledek 
(hlavní činnost)

Hospodářský 
výsledek 
(vedlejší 
činnost)

ORG a název organizace
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odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0

odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 000,0 1 000,0

odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 134,4 134,4

odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x

odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 13,4% 13,4%

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 000,0 1 000,0

skutečnost k 31.12.2020 134,4 134,4

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 13,4% 13,4%

63 třída 6

03xx

0312

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek)

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Investiční 
transfery

Kapitálové 
výdaje celkem

61
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odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 40 000,0 0,0 40 000,0

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 35 369,1 5 712,0 41 081,1

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 31 581,9 667,7 32 249,6

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 79,0% x 80,6%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 89,3% 11,7% 78,5%

3111 - Mateřské školy - celkem

schválený rozpočet 16 000,0 0,0 16 000,0

upravený rozpočet 9 780,9 928,3 10 709,2

skutečnost k 31.12.2020 7 789,5 110,0 7 899,5

% ke schválenému rozpočtu 48,7% x 49,4%

% k upravenému rozpočtu 79,6% 11,8% 73,8%

3111 - Mateřské školy (OTSMI)

schválený rozpočet 16 000,0 16 000,0

upravený rozpočet 9 780,9 9 780,9

skutečnost k 31.12.2020 7 789,5 7 789,5

% ke schválenému rozpočtu 48,7% 48,7%

% k upravenému rozpočtu 79,6% 79,6%

3111 - Mateřské školy (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 818,3 818,3

skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x

Kapitálové 
výdaje celkem

třída 661

04xx

0410

0407

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
transfery

63
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Kapitálové 
výdaje celkem
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3111 - Mateřské školy (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 110,0 110,0

skutečnost k 31.12.2020 110,0 110,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3113 - Základní školy - celkem

schválený rozpočet 24 000,0 0,0 24 000,0

upravený rozpočet 25 453,1 4 783,7 30 236,8

skutečnost k 31.12.2020 23 657,5 557,7 24 215,2

% ke schválenému rozpočtu 98,6% x 100,9%

% k upravenému rozpočtu 92,9% 11,7% 80,1%

3113 - Základní školy (OTSMI)

schválený rozpočet 24 000,0 24 000,0

upravený rozpočet 25 453,1 25 453,1

skutečnost k 31.12.2020 23 657,5 23 657,5

% ke schválenému rozpočtu 98,6% 98,6%

% k upravenému rozpočtu 92,9% 92,9%

3113 - Základní školy (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 393,5 393,5

skutečnost k 31.12.2020 393,5 393,5

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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3113 - Základní školy (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 4 390,2 4 390,2

skutečnost k 31.12.2020 164,2 164,2

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 3,7% 3,7%

3231 - Základní umělecké školy (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 135,1 135,1

skutečnost k 31.12.2020 134,9 134,9

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9%
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odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 000,0 1 000,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 147,0 147,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 147,0 147,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 14,7% 14,7%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 100,0% 100,0%

3319 - Ostatní záležitosti kultury - celkem

schválený rozpočet 1 000,0 1 000,0

upravený rozpočet 147,0 147,0

skutečnost k 31.12.2020 147,0 147,0

% ke schválenému rozpočtu 14,7% 14,7%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 147,0 147,0

skutečnost k 31.12.2020 147,0 147,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)

schválený rozpočet 400,0 400,0

upravený rozpočet 0,0 0,0

skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x
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3319 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI)

schválený rozpočet 600,0 600,0

upravený rozpočet 0,0 0,0

skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 600,0 0,0 2 600,0

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 5 519,0 1 298,3 6 817,3

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 1 585,9 1 298,3 2 884,2

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 61,0% x 110,9%

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 28,7% 100,0% 42,3%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem

schválený rozpočet 2 600,0 0,0 2 600,0

upravený rozpočet 5 519,0 1 298,3 6 817,3

skutečnost k 31.12.2020 1 585,9 1 298,3 2 884,2

% ke schválenému rozpočtu 61,0% x 110,9%

% k upravenému rozpočtu 28,7% 100,0% 42,3%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI)

schválený rozpočet 2 600,0 2 600,0

upravený rozpočet 5 519,0 5 519,0

skutečnost k 31.12.2020 1 585,9 1 585,9

% ke schválenému rozpočtu 61,0% 61,0%

% k upravenému rozpočtu 28,7% 28,7%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 298,3 1 298,3

skutečnost k 31.12.2020 1 298,3 1 298,3

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 59 971,7 59 971,7

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 107 137,8 107 137,8

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 65 066,8 65 066,8

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHV. ROZPOČTU 108,5% 108,5%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - %  k UPR.  ROZPOČTU 60,7% 60,7%

3635 - Územní plánování (OÚR)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 565,0 1 565,0

skutečnost k 31.12.2020 1 564,8 1 564,8

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3612 - Bytové hospodářství - celkem

schválený rozpočet 28 048,0 28 048,0

upravený rozpočet 88 365,6 88 365,6

skutečnost k 31.12.2020 51 032,5 51 032,5

% ke schválenému rozpočtu 181,9% 181,9%

% k upravenému rozpočtu 57,8% 57,8%

3612 - Bytové hospodářství (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 24 673,5 24 673,5

skutečnost k 31.12.2020 25 492,2 25 492,2

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 103,3% 103,3%
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Investiční 
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Kapitálové 
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3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)

schválený rozpočet 28 048,0 28 048,0

upravený rozpočet 63 692,1 63 692,1

skutečnost k 31.12.2020 25 540,3 25 540,3

% ke schválenému rozpočtu 91,1% 91,1%

% k upravenému rozpočtu 40,1% 40,1%

3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)

schválený rozpočet 31 923,7 31 923,7

upravený rozpočet 16 772,2 16 772,2

skutečnost k 31.12.2020 12 469,5 12 469,5

% ke schválenému rozpočtu 39,1% 39,1%

% k upravenému rozpočtu 74,3% 74,3%

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 435,0 435,0

skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 23 250,0 23 250,0

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 38 178,4 38 178,4

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 19 086,1 19 086,1

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 82,1% 82,1%

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 50,0% 50,0%

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)

schválený rozpočet 23 250,0 23 250,0

upravený rozpočet 38 178,4 38 178,4

skutečnost k 31.12.2020 19 086,1 19 086,1

% ke schválenému rozpočtu 82,1% 82,1%

% k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0%

Kapitálové 
výdaje celkem

třída 6

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

0213

Investiční 
transfery

02xx

63

str. 109

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 000,0 1 000,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 400,0 1 400,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 1 348,1 1 348,1

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 134,8% 134,8%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 96,3% 96,3%

4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI)

schválený rozpočet 1 000,0 1 000,0

upravený rozpočet 1 400,0 1 400,0

skutečnost k 31.12.2020 1 348,1 1 348,1

% ke schválenému rozpočtu 134,8% 134,8%

% k upravenému rozpočtu 96,3% 96,3%
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odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 18 688,0 18 688,0

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 12 617,7 12 617,7

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 6 789,7 6 789,7

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 36,3% 36,3%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 53,8% 53,8%

6171 - Činnost místní správy - celkem

schválený rozpočet 18 688,0 18 688,0

upravený rozpočet 12 617,7 12 617,7

skutečnost k 31.12.2020 6 789,7 6 789,7

% ke schválenému rozpočtu 36,3% 36,3%

% k upravenému rozpočtu 53,8% 53,8%

6171 - Činnost místní správy (OOR)

schválený rozpočet 2 770,0 2 770,0

upravený rozpočet 5 400,0 5 400,0

skutečnost k 31.12.2020 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x

6171 - Činnost místní správy (OI)

schválený rozpočet 7 000,0 7 000,0

upravený rozpočet 2 635,9 2 635,9

skutečnost k 31.12.2020 2 332,5 2 332,5

% ke schválenému rozpočtu 33,3% 33,3%

% k upravenému rozpočtu 88,5% 88,5%
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6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OSÚ)

schválený rozpočet 2 100,0 2 100,0

upravený rozpočet 4 310,0 4 310,0

skutečnost k 31.12.2020 4 202,6 4 202,6

% ke schválenému rozpočtu 200,1% 200,1%

% k upravenému rozpočtu 97,5% 97,5%

6171 - Činnost místní správy (OTSMI)

schválený rozpočet 6 818,0 6 818,0

upravený rozpočet 271,8 271,8

skutečnost k 31.12.2020 254,6 254,6

% ke schválenému rozpočtu 3,7% 3,7%

% k upravenému rozpočtu 93,7% 93,7%
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Investiční 
transfery

odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0

odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 000,0 1 000,0

odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 134,4 134,4

odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x

odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 13,4% 13,4%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 40 000,0 0,0 40 000,0

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 35 369,1 5 712,0 41 081,1

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 31 581,9 667,7 32 249,6

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 79,0% x 80,6%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 89,3% 11,7% 78,5%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 000,0 1 000,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 147,0 147,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 147,0 147,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 14,7% 14,7%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 100,0% 100,0%

04xx
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odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 600,0 0,0 2 600,0

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 5 519,0 1 298,3 6 817,3

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 1 585,9 1 298,3 2 884,2

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 61,0% x 110,9%

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 28,7% 100,0% 42,3%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 59 971,7 59 971,7

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 107 137,8 107 137,8

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 65 066,8 65 066,8

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 108,5% 108,5%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 60,7% 60,7%

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 23 250,0 23 250,0

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 38 178,4 38 178,4

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 19 086,1 19 086,1

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 82,1% 82,1%

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 50,0% 50,0%

04xx

02xx

01xx, 08xx
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Investiční 
transfery

61

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Kapitálové 
výdaje celkem

63 třída 6

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 000,0 1 000,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 400,0 1 400,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 1 348,1 1 348,1

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 134,8% 134,8%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 96,3% 96,3%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 18 688,0 18 688,0

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 12 617,7 12 617,7

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 6 789,7 6 789,7

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 36,3% 36,3%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 53,8% 53,8%

Kapitálové výdaje celkem

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 146 509,7 0,0 146 509,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx 201 369,0 7 010,3 208 379,3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až 125 739,9 1 966,0 127 705,9

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 09xx 85,8% x 87,2%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 62,4% 28,0% 61,3%

09xx

05xx
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KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3  
ZA ROK 2020 

 

 

 

Celkový přehled kapitálových výdajů za rok 2020: 

Schválený rozpočet 2020:  146 509,7 tis. Kč 

Upravený rozpočet 2020:  208 379,3 tis. Kč 

Skutečnost k 31.12.2020:  127 705,9 tis. Kč 

% plnění ke schválenému rozpočtu:  87,2 % 

% plnění k upravenému rozpočtu:  61,3 % 

 
 
Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. 
 

 

 

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA  134,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání 

kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 

(v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 134,4 tis. Kč 

Odbor dopravy – výdaje celkem: 134,4 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  134,4 tis. Kč 

 Bezmotorová doprava – Propojení vrchu Vítkov (ulice Pražačka) 134,4 tis. Kč  

 a Krejcárku (projektová dokumentace) 

Finanční prostředky byly čerpány na studie propojení cyklostezky A25 a A257. 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 134,4 tis. Kč 

 

 

 

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  32 249,6 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor školství 

a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které 

navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 
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3111 – Mateřské školy 7 899,5 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 7 789,5 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  5 679,9 tis. Kč 

 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 4 869,0 tis. Kč 

 – rekonstrukce oken uliční fasády 

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci oken v uliční fasádě a technický dozor 

investora. 

 

 Platby EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám 301,0 tis. Kč 

 se zaručeným výsledkem 

Finanční prostředky byly čerpány na splátky za EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám 

se zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za mateřské školy. 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 – kompletní rekonstrukce 212,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro kompletní rekonstrukci. 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 – řešení statiky objektu 195,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na technickou přípravu sanace nosných konstrukcí a na měření 

statiky objektu. 

 

 Předškolní zařízení Buková – rozšíření vzduchotechniky 47,6 tis. Kč  

Finanční prostředky byly čerpány na rozšíření vzduchotechniky předškolního zařízení Buková. 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 27,2 tis. Kč  

 – kontrola zadávací dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení 

Finanční prostředky byly čerpány na kontrolu zadávací dokumentace pro rekonstrukci sociálního 

zařízení. 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 27,2 tis. Kč  

 – kontrola zadávací dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení 

Finanční prostředky byly čerpány na kontrolu zadávací dokumentace pro rekonstrukci sociálního 

zařízení. 
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 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  2 109,6 tis. Kč 

 Předškolní zařízení Buková – vybavení interiéru 2 109,6 tis. Kč  

Finanční prostředky byly čerpány na vybavení nově zrekonstruovaného předškolního zařízení 

Buková. 

 
Odbor školství – výdaje celkem: 110,0 tis. Kč 

 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 110,0 tis. Kč 

 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 110,0 tis. Kč  

Jedná se o investiční příspěvek na plynovou smažící pánev. 

 
 
3113 – Základní školy 24 215,2 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 23 657,5 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  23 657,5 tis. Kč 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 10 326,0 tis. Kč  

 – rekonstrukce sociálního zařízení 

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci sociálního zařízení a ležaté kanalizace. 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 10 315,8 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3 10,2 tis. Kč 

 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 5 060,8 tis. Kč  

 – rekonstrukce a zateplení části střechy 

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci a zateplení části střechy budovy Chelčického 

43/2614. 

 

 Platby EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám 3 678,3 tis. Kč  

 se zaručeným výsledkem 

Finanční prostředky byly čerpány na splátky za EPC = energetická opatření vedoucí k úsporám 

se zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za základní školy. 

 

 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 2 407,9 tis. Kč  

 – rekonstrukce kotelny 

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci kotelny. 
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 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 602,5 tis. Kč  

 – projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci sociálního 

zařízení. 

 

 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 599,0 tis. Kč  

 – projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci sociálního 

zařízení. 

 

 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 487,6 tis. Kč  

 – projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci sociálního 

zařízení. 

 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 415,4 tis. Kč  

 nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – pracoviště Perunova – rekonstrukce oplocení 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci a rekonstrukci oplocení. 

 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 80,0 tis. Kč  

nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – pracoviště Perunova – projektová dokumentace na výstavbu 

dráhy 

Finanční prostředky byly čerpány na realizační studii pro výstavbu běžecké dráhy a dráhy skoku 

dalekého. 

 

Odbor školství – výdaje celkem: 393,5 tis. Kč 

 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 393,5 tis. Kč 

 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 250,0 tis. Kč  

Jedná se o investiční příspěvek do učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových 

kompetencí a polytechnických dovedností žáků. Jde o 10% spoluúčast k dotaci v rámci 

Operačního programu Praha - Pól růstu. 

 

 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 143,5 tis. Kč  

Jedná se o investiční příspěvek do učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových 

kompetencí a polytechnických dovedností žáků. Jde o 10% spoluúčast k dotaci v rámci 

Operačního programu Praha - Pól růstu. 
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Odbor ekonomický – výdaje celkem: 164,2 tis. Kč 

 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 164,2 tis. Kč 

 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 164,2 tis. Kč  

Jedná se o investiční příspěvek do učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových 

kompetencí a polytechnických dovedností žáků. 

 

 
3231 – Základní umělecké školy 134,9 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 134,9 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  134,9 tis. Kč 

 Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 134,9 tis. Kč    

 se zaručeným výsledkem 

Z této položky byla hrazena splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 

 

 

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 147,0 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor vnějších vztahů a kultury. Níže uvádíme podrobný 

komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje 

MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3319 – Ostatní záležitosti kultury 147,0 tis. Kč 

Odbor vnějších vztahů a kultury – výdaje celkem: 147,0 tis. Kč 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 147,0 tis. Kč 

 odkup majetku od Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 147,0 tis. Kč    

 pro trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad 

Finanční prostředky byly čerpány na odkup majetku od Správy zbytkového majetku 

MČ Praha 3 a.s. pro trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
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Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 2 884,2 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor ekonomický. 

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku 

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 884,2 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 1 585,9 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby 1 173,3 tis. Kč 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 817,5 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

 – platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem 

Finanční prostředky byly čerpány na splátku za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 

se zaručeným výsledkem. 

 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 249,3 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – Smart Grid 

Finanční prostředky byly čerpány na statické posouzení a dokumentaci na zesílení střešní 

konstrukce pro umístění fotovoltaických článků pro Smart Grid. 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  249,3 tis. Kč 

 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 106,5 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

 – zpracování projektové dokumentace rozvoje areálu pro územní řízení 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro územní řízení rozvoje areálu. 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 412,6 tis. Kč 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 412,6 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

 – platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem 

Finanční prostředky byly čerpány na splátku za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 

se zaručeným výsledkem. 
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Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 298,3 tis. Kč 

 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 298,3 tis. Kč 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 298,3 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

 – Modernizace fotbalového hřiště s umělým povrchem 

Finanční prostředky byly čerpány na navýšení investičního příspěvku na modernizaci fotbalového 

hřiště s umělým povrchem ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka. 

 

 

 

Rozp. Odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 65 066,8 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor územního rozvoje, odbor ekonomický a odbor technické 

správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, 

které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3635 – Územní plánování 1 564,8 tis. Kč 

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 1 564,8 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby 1 564,8 tis. Kč 

 Obnova Tachovského náměstí: 1 563,8 tis. Kč 

 – projektová dokumentace, výkaz výměr 1 391,5 tis. Kč 

 – inženýrsko-geologický průzkum 99,8 tis. Kč 

 – polohopis a výškopis 48,4 tis. Kč 

 – zkoušky betonu zárubních zdí Žižkovského tunelu 24,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci, výkaz výměr (položkové vyjádření 

stavebních prací v měrných jednotkách vyplývající z projektové dokumentace), inženýrsko-

geologický průzkum, polohopis, výškopis a zkoušky betonu zárubních zdí Žižkovského tunelu na 

Tachovském náměstí. 

 

 Nové veřejné schodiště v ul. Jeronýmova 1,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány za úpravu výkazu výměr – položkové vyjádření stavebních prací 

v měrných jednotkách vyplývající z projektové dokumentace. 
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3612 – Bytové hospodářství 51 032,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  25 492,2 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  25 492,2 tis. Kč 

 Proúčtování technického zhodnocení 25 492,2 tis. Kč 

Jedná se o proúčtování technického zhodnocení realizovaného Správou zbytkového majetku 

MČ Praha 3 a.s. 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  25 540,3 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  25 540,3 tis. Kč 

 Rekonstrukce bytových jednotek v majetku městské části Praha 3 19 785,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na technické zhodnocení bytových jednotek, a to včetně 

projektových dokumentací na modernizaci bytových jednotek. Z dotace byla hrazena 

rekonstrukce 3 neobsazených bytových jednotek v objektu Havlíčkovo náměstí 746/11, konkrétně 

modernizace bytové jednotky č. 5, 11 a částečná modernizace bytové jednotky č. 8. 

 rozpočet městské části Praha 3 14 823,4 tis. Kč 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 4 962,5 tis. Kč 

 

 Rekonstrukce bytových domů: 3 411,6 tis. Kč 

 – Ondříčkova 31, 33, 35, 37 1 161,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu zádržného na drobné vady a nedodělky v rámci akce 

„Rekonstrukce bytových domů Ondříčkova 31, 33, 35, 37“. 

 

 – Roháčova 30, Blahoslavova 2 – 10 937,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na kontrolu a doplnění projektové dokumentace, dokumentace 

pro provedení stavby a výkazu výměr – položkové vyjádření stavebních prací v měrných 

jednotkách vyplývající z projektové dokumentace a na administraci výběrového řízení na 

zhotovitele akce. 

 

 – Roháčova 34 – 44 653,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na doplatek zádržného, technické zhodnocení vjezdové 

komunikace a instalaci měření spotřeby elektrické energie. 
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 – Husinecká 9 617,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace bez výkazu výměr 

(položkové vyjádření stavebních prací v měrných jednotkách vyplývající z projektové 

dokumentace). 

 

 – Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 41,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na instalaci měření spotřeby elektrické energie. 

 

 Táboritská 22 – 26 – projektová dokumentace 1 343,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci. 

 

 Kubelíkova 60 – 66 – projektová dokumentace 999,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování dokumentace pro provedení stavby a na 

technickou pomoc pro získání stavebního povolení. 

 
 
3613 – Nebytové hospodářství 12 469,5 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  12 469,5 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  10 305,6 tis. Kč 

 Rekonstrukce bytových domů Ondříčkova 31, 33, 35, 37 – garáže 7 848,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na úpravu vnitrobloku, výstavbu výtahové šachty a výstupového 

schodiště z garáží. 

 

 Garáže Vinohradská 114, 116 1 119,2 tis. Kč 

– projektová dokumentace na rekonstrukci 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci technického řešení garáže 

Vinohradská 114, 116. 

 

 Nebytová jednotka v objektu Olšanská 7 - rekolaudace prostor 684,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na technické zhodnocení nebytového prostoru ve 2. patře 

budovy Olšanská 2666/7 z důvodu změny užívání nebytového prostoru. Dále byly finanční 

prostředky čerpány za projektovou dokumentaci na změnu užívání. 
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 Biskupcova 53, 55 – bývalá uhelna 484,0 tis. Kč 

– statické zajištění 

Finanční prostředky byly čerpány na dokumentaci pro provedení stavby v rámci řešení prostoru 

bývalé uhelny. 

 

 Kulturní centrum Vozovna – projektová dokumentace na vzduchotechniku 95,6 tis. Kč  

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro vzduchotechniku. 

 

 SMP Praha 3 a.s. – investice do kotelen v majetku městské části 53,4 tis. Kč 

Praha 3 

Finanční prostředky byly čerpány na investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy 

mezi městskou částí Praha 3 a Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

 

 Poliklinika Vinohradská Praha 3 20,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na stanovisko dotčeného orgánu státní správy – Magistrát 

hlavního města Prahy – Odbor památkové péče a na technickou pomoc při přípravě výběrového 

řízení. 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  2 163,9 tis. Kč 

 SMP Praha 3 a.s. – investice do kotelen v majetku městské části 2 163,9 tis. Kč 

Praha 3 

Finanční prostředky byly čerpány na investice do tepelného hospodářství dle uzavřené smlouvy 

mezi městskou částí Praha 3 a Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

 

 

 

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  19 086,1 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný 

komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje 

MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  19 086,1 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  19 086,1 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  19 086,1 tis. Kč 
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 Revitalizace parku u Kněžské louky  14 231,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce v rámci akce „Revitalizace parku u Kněžské 

louky“, terénní úpravy, osazení mobiliáře, úpravy zeleně, technický dozor investora a autorský 

dozor. 

 rozpočet městské části Praha 3 9 294,3 tis. Kč 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 4 936,9 tis. Kč 

 

 Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem 2 504,2 tis. Kč 

Finační prostředky byly čerpány na sloučený stupeň dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby a na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, vyhotovení dokumentace 

pro provedení stavby, stavební práce, technický dozor investora a autorský dozor. 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 1 588,2 tis. Kč 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  706,6 tis. Kč 

(Smart cities) 

 rozpočet městské části Praha 3 209,4 tis. Kč 

 

 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad – projektová příprava 1 153,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a na dotisk 

jedné kopie projektové dokumentace. 

 

 Posílení potenciálu parku Židovské pece 1 039,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na dokumentaci pro provedení stavby a pro stavební povolení 

a zálohu na podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční 

soustavě PRE. 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 968,7 tis. Kč 

(Smart cities) 

 rozpočet městské části Praha 3 71,2 tis. Kč 

 

 Úpravy Žižkova náměstí – projektová příprava 157,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci a zálohu na podíl na oprávněných 

nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě PRE. 
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Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 1 348,1 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme 

podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje 

MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
            a domovy se zvláštním režimem 1 348,1 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  1 348,1 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby 1 348,1 tis. Kč 

 Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 2570/44 1 348,1 tis. Kč    

 – rekonstrukce terasy 

Z této položky byly hrazeny výdaje na rekonstrukci terasy Ošetřovatelského domova Praha 3, 

Pod Lipami 2570/44. 

 

 

 

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 
                           A POLITICKÉ STRANY   6 789,7 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor informatiky, odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu 

a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových 

výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč – 

členění dle seskupení). 

 

6171 – Činnost místní správy  6 789,7 tis. Kč 

Odbor informatiky – výdaje celkem:  2 332,5 tis. Kč 

 6111 – Programové vybavení  402,7 tis. Kč 

 Integrace samoobslužné pokladny systému Ginis 402,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na technické zhodnocení prostřednictvím integrace 

samoobslužné pokladny systému Ginis umístěné v Informačním centru. 

 

 6125 –  Výpočetní technika 1 929,8 tis. Kč 

Tato položka zahrnuje následující výdaje: 

 Sestavený server i-2420F-X11 1 036,8 tis. Kč 

 Platební automat Payment4U/Recycler 529,7 tis. Kč 
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 Konferenční systém Logitech Tap for Microsoft Teams 196,6 tis. Kč 

 APC Smart-UPS – záložní zdroj 166,7 tis. Kč 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení správy úřadu – výdaje celkem:  4 202,6 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby 3 851,0 tis. Kč 

 Rekonstrukce plynové kotelny v budově Seifertova 559/51 2 124,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány za rekonstrukci plynové kotelny v budově úřadu 

Seifertova 559/51. 

 

 Montáž klimatizace v budově Seifertova 559/51 1 351,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány za montáž nové klimatizace s výměnou klimatizačních jednotek 

ve 4. patře budovy úřadu Seifertova 559/51. 

 

 Montáž klimatizace v budově Lipanská 389/11 330,2 tis. Kč    

Finanční prostředky byly čerpány za montáž nové klimatizace ve 2. patře budovy úřadu 

Lipanská 389/11. 

 

 Montáž nerezového zákrytu v budově Havlíčkovo náměstí 700/9 45,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány za montáž nerezového zákrytu v prostorech galerie pod radnicí, 

v budově úřadu Havlíčkovo náměstí 700/9. 

 
 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 351,6 tis. Kč 

 Vyvolávací systém 182,0 tis. Kč    

Finanční prostředky byly čerpány na nový vyvolávací systém v budově úřadu Seifertova 559/51. 

 

 Invalidní šikmá plošina 115,8 tis. Kč    

Finanční prostředky byly čerpány na odkoupení invalidní šikmé plošiny od Metropolitní univerzity 

Praha v budově Prokopova 100/16. 

 

 Instalace monitorové stěny kamerového systému 53,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na instalaci monitorové stěny kamerového systému ve vrátnici 

budovy úřadu Havlíčkovo náměstí 700/9. 
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Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  254,6 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby 254,6 tis. Kč 

 Statické zajištění archivu v objektu Lipanská 308/14 254,6 tis. Kč    

 – projektová dokumentace 

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci v rámci statického zajištění 

archivu v objektu Lipanská 308/14. 
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01 36 0,0 1 565,0 1 564,8 100,0% 0,2 

Jedná se o výdaje v rámci akce "Obnova Tachovského náměstí", a to 
konkrétně výdaje na projektovou dokumentaci, výkaz výměr, 
inženýrsko-geologický průzkum, polohopis, výškopis a zkoušky betonu 
zárubních zdí Žižkovského tunelu na Tachovském náměstí. Zároveň se 
jedná o výdaje v rámci akce "Nové veřejné schodiště v ul. 
Jeronýmova", a to konkrétně za úpravu výkazu výměr – položkové 
vyjádření stavebních prací v měrných jednotkách vyplývající z 
projektové dokumentace.

02 37 23 250,0 38 178,4 19 086,1 50,0% 19 092,3 

Nízké čerpání bylo způsobeno zejména akcí "Revitalizace cyklostezky 
Pod Vítkovem", na kterou byla v roce 2020 poskytnuta investiční 
dotace ve výši 17 500,0 tis. Kč a která nebyla do konce roku 2020 
vyčerpána. Městská část Praha 3 požádala o ponechání nevyčerpané 
výše investiční dotace do roku 2021. Doposud byla v rámci této akce 
uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a do konce roku 2020 
byly finanční prostředky čerpány na technický dozor stavby, část 
bouracích prací, část terénních úprav, výstavbu opěrných zídek a 
výstavbu areálového rozvodu vody. Dále je nízké čerpání způsobeno 
akcí "Posílení potenciálu parku Židovské pece", u které nedošlo k 
dočerpání povinné spoluúčasti městské části v rámci projektu Smart 
Cities. Spoluúčast bude čerpána až při realizaci stavby a je zahrnuta v 
rozpočtu na rok 2021. Další vliv na nízké čerpání má akce 
"Revitalizace parku u Kněžské louky", která je již dokončena, a v rámci 
které došlo k celkové úspoře oproti předpokládaným výdajům. Dále 
bylo nízké čerpání způsobeno projektovou přípravou v rámci obnovy 
náměstí Jiřího z Poděbrad, u které došlo pouze k částečnému 
vypracování dokumentace pro stavební povolení, jelikož dílčí 
subdodavatelé zhotovitele projektové dokumentace byli zasažení 
pandemií COVID-19 a nebylo možné předat dokumentaci k vyjádření 
dotčeným orgánům.

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2020 - kapitálové výdaje (v tis. Kč)

ORJ Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému 
rozpočtu

UR              
v tis. KčOddíl SR              

v tis. Kč
Skutečnost       

v tis. Kč % k UR
Překročeno (-) 

nedočerpáno (+)
vzhl. k UR v tis. Kč
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ORJ Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému 
rozpočtu

UR              
v tis. KčOddíl SR              

v tis. Kč
Skutečnost       

v tis. Kč % k UR
Překročeno (-) 

nedočerpáno (+)
vzhl. k UR v tis. Kč

03 22 0,0 1 000,0 134,4 13,4% 865,6 

Nízké čerpání finančních prostředků je způsobeno akcí "Bezmotorová 
doprava - Propojení vrchu Vítkov (ulice Pražačka) a Krejcárku (PD)", 
na kterou byla poskytnuta investiční dotace ve výši 1 000,0 tis. Kč a v 
rámci které došlo k čerpání pouze na studii propojení cyklostezky A25 
257. Městská část Praha 3 požádala o ponechání nevyčerpané části 
dotace na rok 2021. V roce 2021 se očekává čerpání finančních 
prostředků na další stupně projektové dokumentace, konkrétně na 
dokumentaci pro územní rozhodnutí a na dokumentaci pro stavební 
povolení.

31 40 000,0 40 946,0 32 114,6 78,4% 8 831,4 

Nižší čerpání finančních prostředků je způsobeno zejména 
nevyplacením dotací mateřským a základním školám na projekty v 
rámci Operačního programu Praha - pól růstu, dotace byly přijaty 
pouze rozpočtově. Dále je nižší čerpání finančních prostředků 
způsobeno akcí "ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614 - 
rekonstrukce soc. zařízení", kdy alokované finanční prostředky nebyly 
v roce 2020 dočerpány z důvodu, že rekonstrukce ležatého potrubí 
nemůže být realizována za provozu školy. Z uvedeného důvodu byly 
práce rozděleny do dvou ucelených etap. Na tuto akci byla v roce 2020 
poskytnuta dotace, přičemž městská část Praha 3 požádala o 
ponechání nevyčerpané části dotace na rok 2021. V roce 2021 se 
očekává čerpání finančních prostředků na rekonstrukci ležatého 
potrubí včetně přípojek do vodovodního řadu. Dále se na nízkém 
čerpání podílí akce "Předškolní zařízení Buková - vybavení interiéru", 
která je již dokončena, a v rámci které došlo k celkové úspoře oproti 
předpokládaným výdajům.

32 0,0 135,1 135,0 99,9% 0,1 Jedná se o finanční prostředky na splátky ENESA - energetická 
opatření. Čerpání proběhlo v souladu s rozpočtem.

34 2 600,0 6 817,3 2 884,1 42,3% 3 933,2 

Nízké čerpání je způsobeno akcí "SARA Pražačka se školní jídelnou, 
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 – Smart Grid", finanční 
prostředky byly použity na statické posouzení zesílení střešní 
konstrukce pro umístění fotovoltaických článků v rámci projektové 
dokumentace, která je podkladem pro žádost o stavební povolení. Na 
realizaci akce byla v roce 2018 poskytnuta dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy ve výši 4 400 tis. Kč. Ponechaná výše dotace do roku 2020 ve 
výši 3 988,6 tis. Kč nebyla v roce 2020 vyčerpána a městská část 
Praha 3 požádala o ponechání nevyužité části dotace do roku 2021, ve 
kterém se očekává čerpání finančních prostředků na realizaci projektu. 

04
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ORJ Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému 
rozpočtu

UR              
v tis. KčOddíl SR              

v tis. Kč
Skutečnost       

v tis. Kč % k UR
Překročeno (-) 

nedočerpáno (+)
vzhl. k UR v tis. Kč

05 43 1 000,0 1 400,0 1 348,1 96,3% 51,9 

Nižší čerpání finančních prostředků je způsobeno akcí "Ošetřovatelský 
domov Praha 3, Pod Lipami 2570/44 - rekonstrukce teras", která je 
dokončena a čerpání proběhlo v nižší míže, než bylo plánováno, a to z 
důvodu volby levnější varianty odvodnění terasy.

06 33 1 000,0 147,0 147,0 100,0% 0,0 
Jedná se o finanční prostředky na odkup majetku od Správy 
zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. pro trhy na náměstí Jiřího z 
Poděbrad.

08 36 59 971,7 105 572,8 63 502,1 60,2% 42 070,7 

Nevyčerpání finančních prostředků je způsobeno zejména akcí 
"Rekonstrukce bytového domů Husinecká 9", na kterou byla v roce 
2020 poskytnuta investiční dotace ve výši 33 600,0 tis. Kč. Městská 
část Praha 3 požádala o ponechání dotace v plné výši do roku 2021. V 
rámci akce je zpracován projekt bez výkazu výměr a probíhá výběr 
zhotovitele zadávací dokumentace. V roce 2021 se očekává čerpání 
finančních prostředků na zpracování zadávací dokumentace a na 
realizaci. Dále je nízké čerpání finančních prostředků způsobeno akcí 
"SMP Praha 3, a. s. – investice do kotelen v majetku městské části 
Praha 3", v rámci které nedošlo k maximální možné realizaci 
technického zhodnocení kotelen dle uzavřené smlouvy mezi městskou 
částí Praha 3 a SMP Praha 3, a.s. Z technického hlediska nebylo 
potřeba rozsáhlejší technické zhodnocení kotelen. Zároveň je nízké 
čerpání finančních prostředků ovlivněno akcí "Modernizace bytových 
jednotek v majetku městské části Praha 3", jelikož z důvodu výskytu 
pandemie COVID-19 nebylo možné zmodernizovat větší množství bytů.
Došlo tak k rekonstrukci 11 bytových jednotek a modernizace dalších 9 
bytových jednotek je ve fázi před dokončením.

09 61 18 688,0 12 617,7 6 789,7 53,8% 5 828,0 

Nečerpání finanční prostředků je způsobeno akcemi "Virtuální 
elektrárna městské části Praha 3" a "Digitalizace měření spotřeb 
energií městské části Praha 3", na které byly v roce 2020 poskytnuty 
investiční dotace. V rámci obou akcí je zpracována studie 
proveditelnosti a samotná realizace započne v roce 2021. Městská část 
Praha 3 požádala o ponechání obou dotací v plné výši do roku 2021.

146 509,7 208 379,3 127 705,9 61,3% 80 673,4 xCelkem
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Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR
rozpočet rozpočet k 31.12.2020 % %

13 560,3 80 793,6 -137 655,3 -1015,1% -170,4%

-3 834,6 -2 902,5 0,0 x x

0,0 0,0 1 058,0 x x

9 725,7 77 891,1 -136 597,3 x x

8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů

C E L K E M    T Ř Í D A   8   -   F i n a n c o v á n í 

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč)

2020
Třída 8 - Financování

8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech

8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let

str. 133

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



 
Komentář k třídě 8 – Financování MČ Praha 3 za rok 2020 

 
 

 

 

Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Jedná se o zapojení 

finančních prostředků účelových fondů pro čerpání v roce 2020 a zapojení finančních prostředků, které 

městská část obdrží v letošním roce, ale jsou určeny pro výdaje následujících let. 

 

Třída 8 byla upravena v souvislosti s finančním vypořádáním z roku 2019 a se zapojením nevyčerpaných 

dotačních prostředků roku 2019, které nebyly součástí finančního vypořádání za rok 2019. Tyto úpravy 

byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla Třída 8 upravena v souvislosti se 

snížením Privatizačního fondu o chybně zapojenou částku, která byla vyčíslena na základě revize 

podkladů Privatizačního fondu od odboru vedlejší hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků 

z minulých let na pokrytí kapitálových výdajů z důvodu snížení převodů z privatizace v roce 2020. Všechny 

úpravy Třídy 8 byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. 
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Položka SR            
v tis. Kč

UR            
v tis. Kč

Skutečnost     
v tis. Kč % k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno 

(+) o vzhl. k 100 
% UR v tis. Kč

Zdůvodnění překročení třídy 8 k upravenému rozpočtu

8xxx - Financování 9 725,7 77 891,1 -136 597,3 -175,4% 214 488,4 saldo Tř. 8 je způsobeno nízkým čerpáním výdajů, a to jak 
běžných, tak kapitálových

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2020 - třída 8 - Financování (v tis. Kč)
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Základní 
účet

Příjmové 
účty

Výdajové 
účty HČ celkem Úřad MČ 

Praha 3

SZM MČ 
Praha 3 a. s. 
/SMP Praha 3 

a.s.

VHČ celkem

31.03.2020 369 181 17 894 9 578 396 653 33 007 17 113 50 120 160 591 607 364

30.06.2020 373 869 8 870 16 237 398 976 2 151 25 988 28 139 158 102 585 217

30.09.2020 496 198 654 33 695 530 547 10 328 19 050 29 378 157 981 717 906

31.12.2020 549 206 2 166 400 551 772 49 183 1 827 51 010 158 569 761 351

Celkem

Stavy bankovních účtů za rok 2020 (v tis. Kč)

Období Fondy

Hlavní činnost Vedlejší hospodářská činnost
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tis. Kč

PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310)

počáteční stav 89 045,3
příjmy 684,9
výdaje -1 472,2 
konečný stav 88 258,0
 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410)

počáteční stav 269,7
příjmy 10 689,0
výdaje -10 550,0 
konečný stav 408,7
FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) 

počáteční stav 65 886,9
splátky návratných finančních výpomocí 3 100,0
konečný stav 68 986,9
FOND SOCIÁLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 81, 210) 

počáteční stav 0,0
neinvestiční účelová dotace (podpora projektů v oblasti řešení bezdomovectví) 195,5
konečný stav 195,5
OSTATNÍ 

počáteční stav 629,3
úroky 241,1
převod úroků do dotačního fondu -150,0 
bankovní poplatky -0,5 
konečný stav 719,9

Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2020
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Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3  

za rok 2020 
 

 

 

Privatizační fond 

Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny 

vyplývající z uzavřených kupních smluv. 

Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013 

a 2014, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Dotační fond městské části Praha 3 

Příjmy jsou tvořeny zapojením zůstatků minulých let - účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 

1 500 000 Kč, poplatků za užívání veřejného prostranství ve výši 2 000 000 Kč, sankčních plateb ve výši 

3 900 000 Kč, převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 3 000 000 Kč a úroků z účtu 

účelových fondů ve výši 150 000 Kč. Příjmy dále tvoří vratky nevyužitých částí dotací ve výši 137 949 Kč 

a příjem z exekuce v případě porušení rozpočtové kázně spolku „Krásná žába z.s.“ ve výši 1 084,74 Kč. 

Výdaje tvoří poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schválené 

Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, 

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

Zároveň došlo k zapojení vratek dotací, vyplacených v rámci účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, ve výši 

94 417 Kč. 

 

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 

Příjmy tvoří splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje 

Zastupitelstva městské části Praha 3. 

 

Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3 

Příjem je tvořen obdrženou neinvestiční účelovou dotací na podporu projektů v oblasti řešení 

bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 195 500 Kč. 

 

Ostatní 

Příjmy tvoří úroky z účtu účelových fondů. 

Výdaje tvoří převod úroků z účtu účelových fondů do dotačního fondu a poplatky za bankovní služby. 
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Schválený Upravený % %
limit limit

na rok 2020 na rok 2020

Rozpočtové organizace

Ostatní sociální péče a pomoc rodině                        
a manželství (Pěstounská péče) 0,00 1,50 1,25 x 83,33%

Správa 262,85 265,35 249,74 95,01% 94,12%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 
19/2716

24,10 24,10 21,20 87,97% 87,97%

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50%

Za Trojku 6,50 6,50 4,00 61,54% 61,54%

Ošetřovatelský domov Praha 3 72,00 72,00 69,69 96,79% 96,79%

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,44 98,00% 98,00%

Pečovatelská služba Praha 3 58,00 58,00 56,00 96,55% 96,55%

Základní škola a mateřská škola Jarov,                     
V Zahrádkách 48/1966 1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00%

Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 
43/2614 2,00 2,00 1,38 69,2% 69,2%

Rozpočtové organizace

Správa 23,65 26,65 22,91 96,87% 85,97%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 
19/2716

2,20 2,20 2,10 95,45% 95,45%

V E D L E J Š Í   Č I N N O S T

Odvětví

H L A V N Í   Č I N N O S T

Počet zaměstnanců

Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2020 (hlavní a vedlejší činnost)

Skut./SL Skut./UL
Skutečnost     
k 31.12.2020
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Schválený Upravený % % 
limit limit

na rok 2020 na rok 2020

Rozpočtové organizace

Ostatní sociální péče a pomoc rodině                         
a manželství (Pěstounská péče) 0,00 1 354,00 711,10 x 52,52%

Správa 129 242,00 137 723,20 126 063,90 97,54% 91,53%

Krizová opatření 0,00 736,60 736,60 x 100,00%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

7 770,00 7 770,00 7 341,50 94,49% 94,49%

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 3 004,80 3 004,80 2 882,00 95,91% 95,91%

Za Trojku 2 960,20 2 960,20 2 829,20 95,57% 95,57%

Ošetřovatelský domov Praha 3 30 249,40 35 500,00 35 168,80 116,26% 99,07%

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 12 131,00 12 731,00 12 594,90 103,82% 98,93%

Pečovatelská služba Praha 3 19 500,00 20 500,00 20 460,60 104,93% 99,81%

Základní škola a mateřská škola Jarov,                       
V Zahrádkách 48/1966 450,00 450,00 450,00 100,00% 100,00%

Základní a mateřská škola Praha 3, Chelčického 
43/2614 520,00 520,00 460,50 88,56% 88,56%

Rozpočtové organizace

Správa 12 000,00 12 600,00 12 381,90 103,18% 98,27%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

750,00 750,00 762,40 101,65% 101,65%

 

Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2020 (hlavní a vedlejší činnost)

skut./SL skut./UL

H L A V N Í   Č I N N O S T

V E D L E J Š Í   Č I N N O S T

Odvětví Skutečnost     
k 31.12.2020    

Prostředky na platy (v tis. Kč)
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 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za 
rok 2020 

 
 

Plnění limitu počtu zaměstnanců 

 
Hlavní činnost 

 
 Rozpočtové organizace 

 
Limity počtu zaměstnanců byly plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu 
zaměstnanců na rok 2020, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa.  
 
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 
Jedná se o zaměstnance odboru sociálních věcí, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské 
péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu na základě reálného výkonu této agendy, tj. 
1,25 přepočtené osoby. 
 
Správa 
Limit nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa. 
 
 
 Příspěvkové organizace 

 
Limity počtu zaměstnanců v hlavní činnosti byly u všech příspěvkových organizací plněny téměř 
v souladu se schváleným limitem počtu zaměstnanců na rok 2020, nenaplnění limitu ovlivňují dočasně 
neobsazená pracovní místa. U organizace Za Trojku se jednalo o plánované snížení počtu 
zaměstnanců. 
 
 
Vedlejší činnost 
 
 Rozpočtové organizace 
 
Správa 
Limit počtu zaměstnanců byl plněn téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu 
zaměstnanců, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa.  
 
 Příspěvkové organizace 

 
Limit počtu zaměstnanců u organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou byl plněn 
téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců. 
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Plnění limitu mzdových prostředků 

 
Hlavní činnost 

 
 Rozpočtové organizace 

 
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 
Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2020. 
V nedočerpání limitu se odráží snížení počtu osob, které činnost vykonávaly, oproti plánovanému stavu. 
 
Správa 
Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem, mírné nedočerpání odpovídá 
obsazenosti pracovních míst. 
 
Krizová opatření 
Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2020. 
Jedná se o odměny a přesčasy zaměstnanců podílejících se na činnostech spojených s nákazou 
Covid – 19, a o odměny zaměstnanců činných na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. 
 

 Příspěvkové organizace 
 

Příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným, resp. upraveným 
limitem, případně měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst. 
 

 
Vedlejší činnost 
 
 Rozpočtové organizace 
 
Správa 
Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem.  

 

 Příspěvkové organizace 
 

Limit mzdových prostředků u organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou byl 
mírně překročen v důsledku úprav některých úvazků a jejich přesunem mezi hlavní a vedlejší činností 
v posledním čtvrtletí roku a nepřesnou předběžnou kalkulací. Celkový objem limitu prostředků na platy 
za obě činnosti pro příspěvkovou organizaci překročen nebyl. 
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Pronájmy
(bytové, nebytové
prostory, pozemky,
ostatní)
Prodeje
(nemovitostí, ostatní)

Převod podílu na
celkové daňové
povinnosti města*

Celkem**
hospodářská činnost

Zůstatek účtů VHČ - MČ k  31. 12. 2020

Zůstatek účtu VHČ - SZM k  31. 12. 2020

-57 261,0 95 128,7

49 483 045,03 Kč

1 827 262,27 Kč

79,4

317 715,8 315 843,7 352 884,3 379 233,6 373 104,7 257 755,6 -61 517,8

265 000,0 159 014,3 60,0 -115 000,0 -115 000,0 -91 363,8

-60 000,0 -60 000,0 -15 746,5 26,2

Účetní výnosy a náklady 
spojené s prodejem majetku 150 000,0 150 000,0 67 650,5 45,1 265 000,0

16 000,0 16 000,0 100,0 16 241,0

-60 000,0 -15 746,5 26,2

160,0 -3 060,0 -1 285,7 42,0

-60 000,0

60 758,3

114 823,2 122 300,0 143 504,2 117,3

306,1

Ostatní činnost 2 870,0 2 690,0 2 471,1 91,9 2 710,0 5 750,0 3 756,8 65,3

16 241,0 16 737,8 103,1 -241,0 -241,0 -737,8Mzdové náklady 16 000,0

77 593,6 91,6

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Skutečnost % k uprav. 

rozpočtu
Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

653,1 48,0 -1 260,0 -1 260,0

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2020 (v tis. Kč)

Druh činnosti

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Skutečnost % k uprav. 

rozpočtu

100,0 100,0 61 411,4 1 360,0 1 360,0

Skutečnost % k uprav. 
rozpočtu

208 745,8 207 053,7 221 097,8 106,8 93 922,6 84 753,7
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VÝNOSY: HČ MČ Praha 3
Druh činnosti: CELKEM

Pronájmy: 221 097,8 18 093,1 203 004,7
1) 3 091,9 1) 135 011,3
2) 3 457,4 2) 58 679,1
3) 6 762,2 3) 7 864,1
4) 2 160,1 4) 1 450,2
5) 2 200,5
6) 421,0

Prodeje: 77 411,4 77 411,4
7) 2 029,3 nerealizuje se na SZM
8) 74 682,6
9) 257,0
10) 38,0
11) 404,5

Ostatní činnost: -13 275,4 -14 807,3 1 531,9
12) 53,7 5) 1 215,9
13) 559,1 6) 97,7
14) 326,4 7) 186,7
15) -15 746,5 8) 31,6

Účetní výnosy 67 650,5 67 650,5
spojené s prodejem 16) 61 528,4 nerealizuje se na SZM
majetku: 17) 5 890,3

18) 231,8

Celkem: 352 884,3 148 347,7 204 536,6

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3
celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za rok 2020

HČ realizovaná HČ realizovaná
ÚMČ Praha 3  SZM Praha 3 a. s.
(položka č.) (položka č.)
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NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná
VÝDAJE: CELKEM  SZM Praha 3 a. s.
Druh činnosti: (položka č.)

Pronájmy: 77 593,6 2 479,1 75 114,5
1) 27,1 1) 329,6
2) 8,0 2) 257,3
3) 63,0 3) 16 229,7
4) 1 058,8 4) 8 521,3
5) 1 322,2 5) 25 177,9

6) 3 763,5
7) 265,1
8) 17 315,7
9) 1 468,0
10) 1 786,4

Prodeje: 653,1 653,1
6) 647,1 nerealizuje se na SZM
7) 6,0

Mzdové náklady: 16 737,8 16 737,8
8) 12 408,4 nerealizuje se na SZM
9) 75,1

10) 4 202,3
11) 52,0

Ostatní činnost: 3 756,8 270,2 3 486,6
12) 147,2 11) 85,2
13) 62,0 12) 217,1
14) 52,7 13) 1 791,1
15) 0,0 14) 0,1
16) 0,0 15) 1 156,1
17) 8,3 16) 622,3
18) 0,0 17) -385,3

Účetní odpisy 159 014,3 159 014,3
a účetní náklady 19) 60 690,2
spojené s prodejem 20) 97 407,1
majetku: 21) 917,0

22) 0,0

Celkem: 257 755,6 179 154,5 78 601,1

(položka č.)

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3
celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za rok 2020

HČ realizovaná
ÚMČ Praha 3
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v tis. Kč

VÝNOSY

Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 3 091,9
2. Nájemné za nebytové prostory 3 457,4
3. Nájemné - tepelné hospodářství 6 762,2
4. Ostatní nájemné 2 160,1
5. Nájem Farmářské trhy 2 200,5
6. Úplata za zřízení věcného břemene 421,0

Celkem pronájmy 18 093,1

Prodeje: 7. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 2 029,3
8. Tržby z prodeje byt. jednotek 74 682,6
9. Tržby z prodeje nebyt. prostor 257,0

10. Tržby z prodeje movitého majetku 38,0
11. Výnosy z prodaného zboží (IC) 404,5

Celkem prodeje 77 411,4
 

Ostatní činnost: 12. Úroky z účtu VHČ 53,7
13. Ostatní výnosy 559,1
14. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 326,4
15. Předpis daně z příjmů právnických osob -15 746,6

Celkem ostatní činnost -14 807,4

Účetní výnosy 16. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 61 528,4
spojené s prodejem 17. Vyřazení oprávek - prodej 5 890,3
majetku 18. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - pozemky 231,8

Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 67 650,5

Výnosy celkem 148 347,6

NÁKLADY

Pronájmy: 1. Spotřeba materiálu 27,1
2. Spotřeba energie 8,0
3. Prodané zboží (IC) 63,0
4. Opravy a údržba 1 058,8
5. Ostatní služby 1 322,2

Celkem náklady na pronájmy 2 479,1

Prodeje: 6. Ostatní služby - prodej nemovitostí 647,1
7. Kolky 6,0

Celkem náklady na prodej 653,1

Rozbor hospodářské činnosti realizované 
Úřadem městské části Praha 3 za rok 2020
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Mzdové náklady: 8. Mzdové náklady 12 408,4
9. Náhrady mezd v době nemoci 75,1

10. Zákonné sociální pojištění 4 202,3
11. Zákonné sociální náklady 52,0

Celkem mzdové náklady 16 737,8

Ostatní činnost: 12. Bankovní poplatky 147,2
13. Kolky - odbor bytů 62,0
14. Soudní poplatky 52,7
15. Úroky z prodlení 0,0
16. Ostatní náklady 0,0
17. Tvorba a zúčtování opravných položek 8,3
18. Odpis pohledávek 0,0

Celkem ostatní náklady 270,2

Účetní odpisy a 19. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 60 690,2
účetní náklady 20. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 97 407,1
spojené s prodejem 21. Prodané pozemky 917,0
majetku 22. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0

Celkem ostatní náklady 159 014,3

Náklady celkem 179 154,5
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 

zastoupená společností  
 
 

SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. 
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

Rozbor hospodaření za rok 2020 
 

nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 
a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Jiří Mlejnek 
   
 
 
 
 
Schválil: Ing. Luboš Kubina 
  ředitel společnosti 
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ÚVOD 
 
Na základě uzavřené příkazní Smlouvy o správě nemovitostí, spravovala společnost Správa zbytkového 
majetku MČ Praha 3 a.s. pro městskou část Praha 3, k 31. 12. 2020 nemovitosti v následující struktuře a počtu. 
 

 1198 bytů v domech, které jsou celé v majetku městské části Praha 3, 
 236 nebytových prostor v domech, které jsou celé v majetku městské části Praha 3, 
 13 parkovacích stání ve dvoře objektu Vinohradská 172, 
 5 garáží ve dvoře objektu Baranova 10. 

 
Celkem se jednalo o 1452 nájemních jednotek v celkem 37 objektech v majetku městské části Praha 3. 
 
Dále společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. spravovala neprodané jednotky ve vlastnictví 
městské části Praha 3 v domech uvedených v následující tabulce. 
 
 

ADRESA DOMU  ČÍSLO POPISNÉ POČET DOMŮ BYTY NEBYTY 
Ambrožova  1,3 2 6 2 
Baranova  6,10,11,13,17,22,24,26,28,36,40 11 29 26 
Basilejské nám.  3,8,9,10 4 12 2 
Biskupcova 12,16,45,46,48,53,55,57,59,61 10 27 7 
Blahníkova  16 1 2 2 
Boleslavská 12,16,18 3 6 6 
Buková 16,18,20,24 4 11 8 

Čajkovského 12 1 1 0 
Čáslavská 8 1 5 0 
Českobratrská 7,9,11 3 19 10 
Domažlická  9 1 2 3 
Habrová 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12 10 111 2 
Hollarovo nám. 1,3,5,7,9,13 6 16 9 

Hořanská 1,2,3,4,5,6 6 10 5 

Hradecká 4,22 2 8 1 

Husitská 44,74 2 9 8 

Jagellonská 6 1 2 0 

Jana Želivského  13,15,17,18,19,20, 22 7 98 26 

Jeseniova  
15,17,19,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,75,89,109,13
1 15 121 42 

Jičínská 3,5,33,49 4 16 1 

Jilmová 4 1 0 1 

K Chmelnici  5 1 1 0 

Kolínská 19 1 3 2 

Koněvova  
4,7,70,81,108,122,144,146,148,150,153,155,157,159,
161,162,173,176,178,184,192,194,203 22 89 41 

Kouřimská  4 1 3 8 

Krásova 2 1 18 5 

Křišťanova  2,12,15 3 10 6 

Kunešova 8 1 0 1 

Laubova 3 1 3 2 

Loudova 4,6 2 6 2 

Lucemburská 2,11,24,26,30,40,42,44 8 20 29 

Lupáčova 10,12,14,16,18,20 6 23 6 

Malešická 15,21,23,25,27,29,31,33 8 18 1 

Milešovská 1 1 0 3 
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Na Hlídce  10,13 2 3 2 

Na Lučinách 1,3 2 3 2 

nám. J. z Lobkovic 17 1 2 0 

Na Ohradě  2 1 0 1 

Na Rovnosti 6 1 2 2 

Na Vápence  25 1 3 1 

Nitranská 16 1 0 1 

Ondříčkova  9 1 0 3 

Orlická 8 1 1 6 

Ostromečská 3,5 2 11 2 

Perunova 3, 5 2 5 0 

Písecká  14,16,18,20 4 10 9 

Pod Lipami 1,3,5,7 4 20 2 

Prokopovo nám.  8 1 5 1 

Přemyslovská 2,29,31,33,35,40 6 24 11 

Radhošťská 1,5,9,14,18,20,22 7 19 19 

Roháčova 3,34,36,38,40,42,44,107 8 110 18 

Rokycanova 18 1 20 9 

Řehořova 43 1 1 3 

Řipská  26 1 3 1 

Sabinova 8, 10 2 13 8 

Seifertova 19,69 2 13 3 

Slezská 70,99,101,103,105,130 6 19 9 

Soběslavská 27,35 2 5 4 

Strážní  6 1 2 0 

Sudoměřská 29,31,33,35,38,52 6 14 12 

Šrobárova 47 1 0 1 

Táboritská 38 1 7 3 

U Vinohradské nem. 4,6 2 9 5 

V Zahrádkách 50 1 15 0 

Viklefova 2,4,22 3 14 3 

Vinohradská 82,98,114,139,168,170,172 7 21 26 

Za Žižkovskou voz. 18 1 6 15 

Zelenky Hajského 1,2,4,14 4 22 4 

Žerotínova 30A,48,66 3 19 9 

CELKEM   241 1126 462 
 
TABULKA ZAHRNUJE 
 

 domy prodané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (popřípadě dle zákona č. 89/2012 
OZ), ve kterých funguje společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), 

 domy prodávané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (popřípadě dle zákona č. 89/2012 
OZ), kde již existuje SVJ, 

 domy, kde byl zahájen prodej jednotek v režimu zákona č. 72/1994 Sb. (popřípadě dle zákona č. 
89/2012 OZ), SVJ ještě nevzniklo, 

 
Celkem se jednalo o 1126 bytů a 462 nebytových prostor ve vlastnictví městské části Praha 3 v celkem 241 
domech. V každém SVJ byl vždy spravován i příslušný spoluvlastnický podíl městské části Praha 3 na 
společných částech domu. 
Společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. spravovala k 31. 12. 2020 pro městskou část Praha 3 
celkem 726 halových garáží. 
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TABULKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2020 
 

Poznámka k tabulkám nákladů a výnosů 

Tabulky nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 zobrazují v jednotlivých 
položkách hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části. Jedná se o akruální pohled na jednotlivé 
složky hospodaření, kdy účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž 
by bylo bráno v úvahu, kdy došlo k reálnému pohybu peněz. 

Jako příklad lze uvést úhrady plateb do fondů oprav, kam městská část průběžně přispívá jako člen SVJ, ve 
kterých vlastní bytové či nebytové jednotky. V nákladech se finanční prostředky převedené do fondů oprav 
projeví až v okamžiku, kdy došlo k jejich využití na opravy či jiné služby. Nastává tak situace, kdy jsou 
v daném období vynaloženy velké finanční prostředky, přičemž jejich promítnutí do hospodaření je s časovou 
prodlevou. 

Tabulka nákladů  
(údaje v tisících Kč) 

ČÍSLO POPIS 
PLÁN 2020 
PŮVODNÍ 

PLÁN 2020 
AKTUALIZOVANÝ 

SKUTEČNOST 
ZA ROK 2020 

PROCENTO 

1 spotřeba materiálu 300,0 30,0 329,6 1 098,7 
2 výdaje na služby na volné bytové a 

nebytové jednotky 
450,0 4 250,0 257,3 6,1 

3 malé opravy a údržba  16 500,0 16 500,0 16 229,7 98,4 
4 velké opravy a údržba 20 845,0 10 000,0 8 521,3 85,2 
5 ostatní služby, náklady na správu 

bytových a nebytových prostor  
28 703,9 25 750,0 25 177,9 97,8 

6 ostatní služby, chodníky, revize, 
pasporty 

3 100,0 3 500,0 3 763,5 107,5 

7 výkony spojů 200,0 250,0 265,1 106,1 
8 ostatní výkony nemateriální povahy 11 000,0 10 000,0 17 315,7 173,2 
9 ostatní služby, dezinfekce, 

deratizace 
100,0 1 200,0 1 468,0 122,3 

10 údržba zeleně, odstranění graffiti 1 500,0 2 050,0 1 786,4 87,1 
11 bankovní poplatky 200,0 100,0 85,2 85,2 
12 ostatní daně a poplatky 200,0 50,0 217,1 434,2 
13 ostatní náklady z činnosti 700,0 2 000,0 1 791,1 89,6 
14 ostatní mimořádné náklady  150,0 150,0 0,1 0,1 
15 tvorba a zúčtování opravných 

položek 
-4 000,0 2 000,0 1 156,1 57,8 

16 odpis nedobytných pohledávek 5 000,0 1 000,0 622,3 62,2 
17 ostatní provozní náklady 10,0 0,0 -385,3   

  náklady celkem 84 958,9 78 830,0 78 601,1 99,7 
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Tabulka výnosů  
(údaje v tisících Kč) 

ČÍSLO POPIS 
PLÁN 2020 
PŮVODNÍ 

PLÁN 2020 
AKTUALIZOVANÝ 

SKUTEČNOST 
ZA ROK 2020 

PROCENTO 

1 nájemné za bytové prostory, předpis 123 970,5 130 000,0 135 011,3 103,9 
2 nájemné za nebytové prostory, předpis 60 347,6 55 000,0 58 679,1 106,7 
3 nájemné za garáže, předpis 9 774,0 7 400,0 7 864,1 106,3 
4 ostatní tržby 30,0 30,0 1 450,2 4 834,0 
5 smluvní pokuty a penále 1 500,0 1 500,0 1 215,9 81,1 
6 ostatní provozní výnosy 300,0 100,0 97,7 97,7 
7 ostatní mimořádné výnosy, náklady 400,0 400,0 186,7 46,7 
8 přijaté úroky z běžného účtu 20,0 40,0 31,6 79,1 

  výnosy celkem 196 342,1 194 470,0 204 536,6 105,2 
 

 

Výsledek hospodaření VHČ roku 2020 
(údaje v tisících Kč) 

ČÍSLO POPIS 
PLÁN 2020 
PŮVODNÍ 

PLÁN 2020 
AKTUALIZOVANÝ 

SKUTEČNOST 
ZA ROK 2020 

PROCENTO 

1 plánovaný výsledek hospodaření vhč 111 383,2 115 640,0 125 935,5 108,9 
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KOMENTÁŘE K TABULKÁM NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2020 
 
Komentáře k tabulce nákladů  

 
1) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na proplácení dožilých nebo nefunkčních zařizovacích 

předmětů, například sporák, dřez nebo kotel, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě  
s domovní správou. Dále se jedná o drobné náklady jako je výroba klíčů a přístupových čipů nebo 
náklady na výměnu hasicích přístrojů. Na položce je zaúčtováno i čerpání fondu oprav jednotlivých 
SVJ na spotřebu režijního materiálu, přičemž se jedná o SVJ, ve kterých má městská část Praha 3 
bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav. Navýšení skutečných nákladů proti 
plánovaným na této položce je primárně způsobeno vyšším čerpáním fondů oprav na spotřebu 
materiálu, přičemž výši tohoto čerpání není možné přesně plánovat či ovlivnit.  
 

2) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na služby v neobsazených nájemních jednotkách. Jedná se  
o spotřebu elektřiny společných prostor v domě, tepla a plynu a dalších poplatků za služby spojené  
s fungováním domu, ve kterém se neobsazená nájemní jednotka nachází. Výše nákladů na tomto účtu 
je přímo úměrná aktuálním cenám energií a služeb a počtu nepronajatých bytových a nebytových 
jednotek městské části Praha 3. Největší podíl nákladů na této položce se projeví po provedení 
vyúčtování záloh na služby a energie za předchozí období, tudíž se v roce 2020 projeví náklad na 
energie a služby ve volných bytových jednotkách za rok 2019. Plánovaná výše nákladů na této položce 
vycházela z minulých období a je primárně ovlivněna výší dohadných položek, vytvořených ke konci 
daného účetního období.  
 

3) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na malé opravy a údržbu bytových a nebytových jednotek 
městské části Praha 3. Jedná se například o opravy rozvodů vody, kanalizace, plynu, opravy 
elektroinstalací, topenářské práce, opravy střešních krytin a klempířských prvků, opravy výtahů  
a komínů nebo náklady vynaložené na řešení havarijních stavů. Na položce je zaúčtováno i čerpání 
fondu oprav jednotlivých SVJ na malé opravy a udržování, přičemž se jedná o SVJ, ve kterých má 
městská část Praha 3 bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav. 
 

4) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na velké opravy bytových a nebytových jednotek a domů 
městské části Praha 3. Jedná se například o opravy volných bytových jednotek, opravy příjezdových 
komunikací, výměnu a osazení vodoměrů v domech. Celkovou výši nákladů na této položce ovlivňuje 
výše technického zhodnocení, která je přeúčtována z nákladových účtů na rozvahové účty účetnictví 
vedlejší hospodářské činnosti.   
 

5) Na této položce jsou zaúčtovány náklady městské části Praha 3 na správu bytových, nebytových 
prostor a domů městské části Praha 3. Výše nákladů na správu vychází z příkazních smluv a jejich 
dodatků, uzavřených mezi městskou částí a správcem nemovitého majetku městské části Praha 3.  
 

6) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na revize rozvodů plynu, požárních hydrantů, revize 
elektroinstalace, spalinových cest či hromosvodů. Dále se jedná o revizní zkoušky výtahů, kontroly  
a zkoušky plynových zařízení, pasporty budov nebo například náklady na úklid přístupových 
komunikací.  
 

7) Na této položce jsou zaúčtovány náklady hrazené České poště za klasické poštovní služby, platební 
styk s nájemci prostřednictvím složenek a poplatky za službu SIPO, kterou využívají nájemci jednotek, 
kteří k platbám nájemného a záloh na služby nepoužívají bezhotovostní platby skrze bankovní 
instituce.  
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8) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na odečty nákladů na TUV, SPV, ÚT, na právní služby, 
servisní a revizní činnosti technických zařízení, úklidy prostor spravovaných v rámci vedlejší 
hospodářské činnosti, náklady na ostrahu objektů, na kontroly bezpečnostních systémů, na odečty  
a rozúčtování RTN, TV, ST, náklady na telefonní služby, zajištění nepřetržité havarijní služby, určité 
vyklízecí a výškové práce nebo náklady na srážkovou vodu u nebytových prostor. Na položce je 
zaúčtováno i čerpání fondu oprav jednotlivých SVJ na výše zmíněné služby, přičemž se jedná o SVJ, 
ve kterých má městská část Praha 3 bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav. 
Navýšení skutečných nákladů proti plánovaným na této položce je primárně způsobeno vyšším 
čerpáním fondů oprav na služby, přičemž výši tohoto čerpání není možné přesně plánovat či ovlivnit.
   

9) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na dezinfekční, desinsekční a deratizační práce prováděné  
v nájemních jednotkách a domech městské části Praha 3. Navýšení nákladů na této položce je 
způsobeno vyšší potřebou dezinfekčních a deratizačních zásahů v nemovitostech městské části v rámci 
sledovaného období a zároveň potřebou dezinfekce zdravotnických zařízení spravovaných v rámci 
vedlejší hospodářské činnosti. Tato potřeba byla vyvolána okolnostmi spojenými s epidemií nového 
typu coronaviru.  
 

10) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na údržbu zeleně ve vnitroblocích, které patří k domům 
městské části Praha 3 a náklady na odstraňování graffiti z fasád domů městské části Praha 3. Výše 
skutečných nákladů na této položce je závislá zejména na množství odstraněných graffiti z fasád domů, 
které jsou spravovány v rámci vedlejší hospodářské činnosti.   
 

11) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.  
 

12) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na soudní poplatky při žalobách na neplatiče nájemného, 
dále náklady na nákup kolků a náklady na úhradu dalších správních poplatků. Navýšení nákladů na 
této položce je způsobeno vyšší četností plateb soudních poplatků. 
 

13) Na této položce jsou zaúčtována čerpání fondů oprav u případů, kdy SVJ použilo finanční prostředky 
z fondu oprav na opravy, při nichž bylo technické zhodnocení nižší než 40. 000,- Kč. 
 

14) Na této položce je zaúčtována skupina nákladů, která týká převážně nákladů minulých období. Jedná 
se například o úroky z prodlení nebo soudní poplatky. 
 

15) Na této položce jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám vedlejší hospodářské činnosti. 
V případě, že má tato položka zápornou hodnotu, je počítáno s tím, že budou uhrazeny pohledávky 
z minulých období. Pokud má položka kladnou hodnotu, dochází k tomu, že nominální hodnota 
pohledávek je vyšší než hodnota pohledávek v období předcházejícímu období sledovanému.  
 

16) Na této položce jsou zaúčtovány odepsané pohledávky, které jsou převážně za nájemné a služby, 
vzniklé v souvislosti s pronájmem bytových a nebytových prostor městské části Praha 3. 
Nevymahatelnost těchto pohledávek posuzuje správce nemovitostí městské části. Důvodem 
nevymahatelnosti je ve většině případů stav, kdy dluhy byly přiznány pravomocným rozhodnutím 
soudu, v následném exekučním řízení se však žádný majetek nepodařilo zjistit a řízení bylo ukončeno. 
Dalším důvodem nevymahatelnosti dluhů je například úmrtí nájemce, kdy bylo dědické řízení 
ukončeno bez ustanovení dědice, a byt byl vyklizen nákladem městské části.    
 

17) Na této položce je zaúčtováno haléřové vyrovnání a zůstatkové hodnoty fondu oprav jednotek městské 
části, které se nacházejí v domech SVJ. Důvodem pro velký rozdíl mezi plánovanými a skutečnými 
náklady je zrušení pasivních dohadných položek roku 2019 ke konci účetního období roku 2020. 
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Komentáře k tabulce výnosů  

1) Na této položce je zaúčtován předpis regulovaného a neregulovaného základního nájemného za 
pronájem bytových prostor městské části Praha 3. 
 

2) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem nebytových prostor městské 
části Praha 3.  
 

3) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem garážových a parkovacích 
stání, umístěných v halových garážích a domech městské části Praha 3.   
 

4) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z drobných předmětů, jako jsou například klíče, či přístupové 
čipy, které byly prodány nájemcům městské části Praha 3 a výnosy z nájmů za společné prostory SVJ. 
Důvodem pro výrazné navýšení výnosů na této položce je zaúčtování aktivních a pasivních dohadných 
položek k výnosům z nájmů společných prostor u jednotlivých SVJ, ve kterých městská část vlastní 
určitý podíl. 
 

5) Na této položce je zaúčtováno penále a úroky z prodlení za pozdní, dlužné platby nájemného a záloh 
za služby. Platby penále a úroků z prodlení jsou dlužníkům předepsány v okamžiku, kdy dojde  
k předpokladu, že budou vymoženy.   
 

6) Na této položce je zaúčtováno převážně haléřové vyrovnání nebo například úhrady poštovného při 
provádění plateb prostřednictvím SIPO nájemci. 
  

7) Na této položce jsou zaúčtovány převážně dohady mimořádné tvorby výnosů jednotlivých SVJ. 
Mimořádné výnosy jsou například pojistná plnění přijatá od pojišťovny, vymožené úroky 
z pohledávek jednotlivých SVJ nebo úroky z běžného účtu. 
 

8) Na této položce jsou zaúčtovány přijaté úroky z běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti, vedeného 
u České Spořitelny a.s. Výše přijatých úroků závisí na stavu finanční hotovosti na těchto účtech.  
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TABULKY VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA ROK 2020 / DOSAVADNÍ PODOBA TABULEK  
 

Poznámka k tabulkám výdajů a příjmů 

Níže jsou předkládány tabulky výdajů a příjmů vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, které 
v jednotlivých položkách zobrazují výši skutečně vynaložených, či obdržených finančních prostředků v rámci 
dané hospodářské činnosti městské části. Jedná se o pohled na finanční toky jednotlivých složek dané činnosti 
a podávají reálnější přehled o tom, kolik městská část „utratí“ či „obdrží“ v rámci nakládání se svým 
nemovitým majetkem. Z těchto tabulek také vychází výše disponibilních finančních prostředků, které budou 
v rámci sledovaného období převedeny do rozpočtu městské části Praha 3.  

V průběhu posledních let docházelo k tomu, že pomocí níže zvolené struktury sledovaných položek příjmů 
a výdajů, která neposkytuje ucelený pohled na veškeré finanční toky vedlejší hospodářské činnosti, není 
možné dosáhnout přesnější predikce rozdílů mezi celkovými příjmy a výdaji vedlejší hospodářské činnosti, 
což jinými slovy znamená, že odečtením výdajů od příjmů, které jsou zobrazeny v následujících tabulkách, 
dostáváme částku, která by měla představovat výši finančních prostředků, které budou převedeny do 
rozpočtu městské části. V minulých obdobích, stejně jako v období, které popisuje tento rozbor, však byla 
konečná výše celkových převodů do rozpočtu městské části výrazně odlišná od vypočtené částky. 

Z výše popsaného důvodu byl plán příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2021 zpracován 
v jiné struktuře položek. Nově tak budou sledovány veškeré výdaje a příjmy, které se v rámci vedlejší 
hospodářské činnosti odehrávají. Proti původní struktuře, která je zobrazena níže, jsou v nové zahrnuty 
také vyúčtovací vztahy s nájemci a poskytovateli služeb. Předpokladem pro tvorbu původních plánů vhč, 
tedy plánů do roku 2020 bylo, že bilance vyúčtovacích vztahů je v určitém čase přibližně vyrovnaná, 
nicméně vzhledem k určitým aspektům, jako jsou například náklady na volné bytové jednotky nebo výdaje, 
které nelze vyúčtovat, docházelo při plánování vedlejší hospodářské činnosti k neúplným propočtům, 
výsledkem čehož byla právě rozdílná výše plánovaných a skutečně převedených finančních prostředků do 
rozpočtu městské části.   

V dalším odstavci tohoto rozboru jsou tak pro lepší přehled o finančních tocích vedlejší hospodářské činnosti 
za rok 2020 zobrazeny tabulky příjmů a výdajů, které byly zpracovány pro plán vhč roku 2021.  

Tabulka výdajů  
(údaje v tisících Kč) 

ČÍSLO POPIS 
PLÁN 2020 
PŮVODNÍ 

PLÁN 2020 
AKTUALIZOVANÝ 

SKUTEČNOST 
ZA ROK 2020 

PROCENTO 

1 výdaje na spotřebu materiálu 40,0 60,0 39,0 65,0 
2 výdaje na služby na volné bytové a 

nebytové jednotky 
400,0 4 000,0 3 875,0 96,9 

3 malé opravy a údržba  8 799,2 10 775,0 10 780,1 100,0 
4 velké opravy a údržba 26 286,0 26 259,0 26 739,6 101,8 
5 výdaj za správu bytových a 

nebytových prostor  
28 703,9 26 250,0 26 181,4 99,7 

6 ostatní služby, chodníky, revize, 
pasporty 

3 100,0 3 450,3 4 241,7 122,9 

7 výkony spojů 200,0 250,0 250,5 100,2 
8 ostatní výkony nemateriální povahy 6 250,0 6 200,0 4 974,1 80,2 
9 ostatní služby, dezinfekce, deratizace 60,0 1 045,7 1 361,6 130,2 

10 převody do fondů oprav 25 500,0 29 330,0 29 101,6 99,2 
11 údržba zeleně, odstranění graffiti 1 500,0 2 041,0 1 914,4 93,8 
12 bankovní poplatky 200,0 100,0 85,2 85,2 
13 ostatní daně a poplatky 200,0 50,0 194,9 389,8 

  výdaje celkem 101 239,2 109 811,0 109 739,3 99,9 
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Tabulka příjmů  
(údaje v tisících Kč) 

ČÍSLO POPIS 
PLÁN 2020 
PŮVODNÍ 

PLÁN 2020 
AKTUALIZOVANÝ 

SKUTEČNOST 
ZA ROK 2020 

PROCENTO 

1 nájemné za bytové prostory, předpis  123 970,5 127 000,0 131 044,6 103,2 
2 nájemné za nebytové prostory, 

předpis 
60 347,6 49 000,0 55 923,3 114,1 

3 nájemné za garáže, předpis 9 774,0 7 394,4 8 892,7 120,3 
4 vymožené dlužné nájemné, penále 1 500,0 1 500,0 1 215,9 81,1 
5 příjem z výnosů SVJ 700,0 865,9 865,9 100,0 
6 převod nevyčerpaných prostředků z 

roku 2019 
14 200,0 7 578,4 8 129,0 107,3 

  příjmy celkem 210 492,1 193 338,7 206 071,4 106,6 
 

Dotace do rozpočtu městské části Praha 3 
(údaje v tisících Kč) 

ČÍSLO POPIS 
PLÁN 2020 
PŮVODNÍ 

PLÁN 2020 
AKTUALIZOVANÝ 

SKUTEČNOST 
ZA ROK 2020 

PROCENTO 

1 dotace do rozpočtu, příjmy z 
bytových a nebytových prostor 

106 252,9 80 527,7 80 527,7 100,0 

2 dotace do rozpočtu, zimní údržba 
chodníků 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0 

  dotace do rozpočtu celkem 109 252,9 83 527,7 83 527,7 100,0 
 

KOMENTÁŘE K TABUCE VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA ROK 2020 
 

Komentáře k tabulce výdajů  

1) Tato položka zobrazuje výdaje za proplácení dožilých nebo nefunkčních zařizovacích předmětů, které 
si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě se správcem. Dále se jedná o drobné výdaje, například 
za výrobu klíčů, přístupových čipů nebo výměnu hasicích přístrojů. 
 

2) Tato položka zobrazuje výdaje na služby v neobsazených nájemních jednotkách. Jedná se o spotřebu 
elektřiny společných prostor v domě, tepla a plynu včetně dalších poplatků za služby spojené  
s fungováním domu, ve kterém se neobsazená nájemní jednotka nachází. 
 

3) Tato položka zobrazuje výdaje na malé opravy a údržbu bytových a nebytových jednotek městské části 
Praha 3. Jedná se například o opravy rozvodů vody, kanalizace, plynu, opravy elektroinstalací, 
topenářské práce, opravy střešních krytin a klempířských prvků, opravy výtahů a komínů nebo výdaje 
vynaložené na řešení havarijních stavů. 
 

4) Tato položka zobrazuje výdaje na velké opravy nájemních jednotek a domů městské části Praha 3. 
Jedná se například o opravy volných bytových jednotek, opravy příjezdových komunikací, výměny  
a osazení vodoměrů v domech.  
 

5) Tato položka zobrazuje výdaje městské části Praha 3 na správu bytových, nebytových prostor a domů 
svěřených městské části Praha 3. Výše výdajů na správu vychází z příkazních smluv a jejich dodatků, 
uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a správcem nemovitého majetku městské části Praha 3. 
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6) Tato položka zobrazuje výdaje na revize rozvodů plynu, požárních hydrantů, revize elektroinstalace, 
spalinových cest či hromosvodů. Dále se jedná o výdaje za revizní zkoušky výtahů, kontroly a zkoušky 
plynových zařízení, pasporty budov nebo také například výdaje na úklid přístupových komunikací. 
Výdaje na této položce jsou závislé na aktuálních cenách smluvních dodavatelů revizních a kontrolních 
zkoušek a legislativních požadavcích na zkoušky a revize samotné. Navýšení výdajů proti plánovaným 
výdajům na této položce je způsobeno zvýšenou potřebou revizních zkoušek ve sledovaném období. 
 

7) Tato položka zobrazuje výdaje hrazené České poště za klasické poštovní služby, platební styk  
s nájemci prostřednictvím složenek a poplatky za službu SIPO, kterou využívají nájemci jednotek, 
kteří k platbám nájemného a záloh na služby nepoužívají bezhotovostní platby skrze bankovní 
instituce. 
 

8) Tato položka zobrazuje výdaje na odečty nákladů na TUV, SPV, ÚT, na právní služby, servisní  
a revizní činnosti, úklidy prostor spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, náklady na 
ostrahu, na kontroly bezpečnostních systémů, na odečty a rozúčtování RTN, TV, ST, náklady na 
telefonní služby, zajištění nepřetržité havarijní služby, určité vyklízecí a výškové práce  
a náklady na srážkovou vodu u nebytových prostor. 
 

9) Tato položka zobrazuje výdaje na dezinfekční, desinsekční a deratizační práce prováděné v nájemních 
jednotkách a domech svěřených městské části Praha 3. Navýšení výdajů na této položce je způsobeno 
vyšší potřebou dezinfekčních a deratizačních zásahů u v nemovitostech městské části v rámci 
sledovaného období a zároveň potřebou dezinfekce zdravotnických zařízení spravovaných v rámci 
vedlejší hospodářské činnosti. Tato potřeba byla vyvolána okolnostmi spojenými s epidemií nového 
typu coronaviru. 
 

10) Tato položka zobrazuje výdaje za příspěvky do fondů oprav v domech SVJ, ve kterých městská část 
vlastní bytové či nebytové jednotky. 
  

11) Tato položka zobrazuje výdaje na údržbu zeleně ve vnitroblocích, které patří k domům svěřeným 
městské části Praha 3. Dále jsou zde výdaje na odstraňování graffiti z fasád domů svěřených městské 
části Praha 3. 
 

12) Tato položka zobrazuje výdaje na poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.  
 

13) Tato položka zobrazuje výdaje na soudní poplatky při žalobách na neplatiče nájemného, dále výdaje 
za nákup kolků a úhradu dalších správních poplatků. Navýšení výdajů na této položce je způsobeno 
vyšší četností plateb soudních poplatků. 

 

Komentáře k tabulce příjmů  

1) Tato položka zobrazuje skutečné příjmy z regulovaného a neregulovaného základního nájemného za 
pronájem bytových prostor městské části Praha 3. Jedná se o předpis základního nájemného v daném 
období a skutečných úhrad nájemného na základě daného předpisu. 
 

2) Tato položka zobrazuje skutečné příjmy ze základního nájemného za pronájem nebytových prostor 
městské části Praha 3. Jedná se o předpis základního nájemného v daném období a skutečných úhrad 
nájemného na základě daného předpisu. 
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3) Tato položka zobrazuje skutečné příjmy ze základního nájemného za pronájem garážových  
a parkovacích stání, umístěných v halových garážích a domech městské části Praha 3. Jedná se o 
předpis základního nájemného v daném období a skutečných úhrad nájemného na základě daného 
předpisu. 
 

4) Tato položka zobrazuje předpis penále a poplatků z prodlení za dlužné, pozdní platby nájemného  
a záloh za služby. Předpis je učiněn v okamžiku předpokladu, že bude penále od dlužníka vymoženo.  
 

5) Tato položka zobrazuje příjmy z výnosů SVJ, ve kterých má městská část Praha 3 bytové a nebytové 
jednotky.  
 

Komentář k tabulce dotací do rozpočtu městské části Praha 3 

1) Na této položce jsou vyčísleny finanční prostředky, které byly převedeny do rozpočtu městské části 
v roce 2020. 
 

2) Na této položce jsou vyčísleny finanční prostředky, které byly převedeny do rozpočtu městské části 
v roce 2020 na zimní údržbu chodníků. 
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TABULKY VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA ROK 2020 / NOVÁ PODOBA TABULEK  
 

Tabulka základních informací o sledovaném bankovním účtu 

ZÁKLADNÍ INFORMACE, ÚČET VHČ/ROK 2020 

NÁZEV ÚČTU bankovní účet vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU 9021-2000781379 

ZŮSTATEK K 31.12.2019 8 129 026,05 

PŘÍJEM ZA ROK 2020 293 747 716,33 

VÝDAJ ZA ROK 2020 298 961 688,31 

ZŮSTATEK K 31.12.2020 1 827 262,27 
 
 
Tabulka příjmů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 
 

Řádek Položka 2020 
   

1. nájemci VHČ, úhrada nájmu, záloh 278 495 216,3 

0./2020 úhrady min., období, duplicitní SIPO, daň na výstupu 4 930 036 

  1.1.   nájemné 196 948 419,0 

    1.1.1.      bytové prostory 131 044 616,0 

    1.1.2.      nebytové prostory 56 923 274,0 

    1.1.3.      garáže 8 937 272,0 

    1.1.4.     ostatní pronájmy 43 257,0 

  1.2.   penále 1 215 905,0 

  1.3.   příjmy z exekučních titulů 1 898 490,0 

  1.4.   zálohové platby na služby 72 857 362,0 

  1.5.   nedoplatky z vyúčtování služeb 645 004,0 

2.  jistoty k nájemním smlouvám 251 440,0 

  2.1.   přijaté jistoty 249 809,0 

  2.2.   přijaté úroky z jistot 1 631,0 

3. vyúčtování s dodavateli energií 4 958 482,0 

  3.1.   přeplatek záloh elektřina 394 914,0 

  3.2.   přeplatek záloh kotelny  3 784 003,0 

  3.3.   přeplatek z vyúčtování vodné, stočné 779 565,0 

  3.4.   přeplatek z vyúčtování teplo, plyn 0,0 

  3.5.   přeplatek záloh ostatní služby 0,0 

4. SVJ 5 734 769,0 

  4.1.   výnosy SVJ, podíl MČ na výnosech 865 900,0 

  4.2.   přeplatek z vyúčtování záloh na služby 4 868 869,0 

5. dodavatelé, náklady přeúčtované dodavatelům   

6. úroky přijaté, běžný účet 30 381,0 

7. ostaní příjmy 4 277 428,0 

  7.1. vrácené platby 4 277 428,0 

  7.2. neznámé platby 0,0 

   

Ʃ   293 747 716,3 
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Tabulka vrácených plateb [rozpad položky 7.1. tabulky příjmů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020] 
 
 

Položka Částka 
  
přeplatky z vyúčtování služeb 2 203 623,00 

správcovská činnost 1 698 235,00 

proplacení pojistných událostí 90 836,23 

dodavatelé  88 984,92 

mylné platby přeplatků nájemného 124 802,00 

přeplatky záloh SVJ 45 664,00 

mylné platby slev z nájemného 19 252,00 

vrácené soudní poplatky 5 813,00 

platby za plyn 218,15 
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Tabulka výdajů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 a převodů do rozpočtu městské části Praha 3 
 

Řádek  Položka  2020 
    

1.  nájemci VHČ  21 095 433,0 

  1.1.    přeplatky z vyúčtování služeb  17 694 337,0 

  1.2.    přeplatky nájemného, záloh na služby  2 502 660,0 

  1.3.    sleva nájemného  777 817,0 

  1.4.    ostatní výdaje   120 619,0 

2.  jistoty k nájemním smlouvám  250 128,0 

  2.1.    převody přijatých jistot na jistotní účet  249 809,0 

  2.2.    převody, platby úroků z jistot  319,0 

3.  dodavatelé energií, vyúčtování  39 639 769,3 

  3.1.    zálohy a vyúčtování záloh elektřina  5 242 077,0 

  3.2.    zálohy a vyúčtování záloh kotelny  22 294 495,0 

  3.3.    platby za vodné, stočné, vyúčtování  7 822 482,0 

  3.4.    platby za teplo a plyn, vyúčtování  2 237 228,0 

  3.5.    platby za odvoz odpadu  2 043 487,3 

  3.6.    platby a zálohy ostatní služby, vyúčtování  0,0 

4.  SVJ  64 612 018,0 

  4.1.    zálohy na služby placené do SVJ  33 474 378,0 

  4.2.    fondy oprav placené do SVJ  29 101 649,0 

  4.3.    ostatní krátkodobé, dlouhodobé zálohy placené do SVJ  85 938,0 

  4.4.    nedoplatek z vyúčtování záloh, všechny zálohové platby  1 950 053,0 

5.  správa nemovitostí vedlejší hospodářské činnosti  82 477 293,0 

  5.1.  správcovská činnost  27 879 673,0 

  5.2.  opravy a udržování, spojené služby  17 116 590,0 

  5.3.  velké opravy objektů  23 422 889,0 

  5.4.  opravy jednotek, bytové, nebytové prostory  0,0 

  5.5.  revize, kontroly a odborné zkoušky  2 684 885,0 

  5.6.  servis a servisní opravy  1 297 754,0 

  5.7.  úklidy a ostraha objektů  8 434 757,0 

  5.8.  odstraňování graffiti  1 395 425,0 

  5.9.  údržba zeleně  245 320,0 

6.  poplatky  285 941,0 

  6.1.    bankovní poplatky  85 226,0 

  6.2.    soudní a exekutorské poplatky  200 715,0 

  6.3.    ceniny a kolky  0,0 

7.  výkony spojů, služby České pošty  250 469,0 

8.  DPH  6 822 937,0 

    

Ʃ     215 433 988,3 

    
  převod do rozpočtu MČ za rok 2020   83 527 700,0 

Ʃ     298 961 688,3 
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KOMENTÁŘE K TABULKÁM VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA ROK 2020/NOVÁ PODOBA TABULEK 
 

Komentáře k tabulce příjmů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 

 
0./2020 Na této položce je suma příjmů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020, skládající se z úhrad        
nájemného a služeb za předešlá období, z úhrad za nájemné a služby, které proběhly v rámci  duplicitního 
předpisu skrze SIPO v prosinci roku 2020 a z daně z přidané hodnoty na výstupu, která je uplatněna v rámci 
pronájmu garáží. Vzhledem k dobíhající implementaci správního systému správce, je tato částka za nájemné 
a služby vyčíslena souhrnně, přičemž v nejbližší době by mělo být možné ji přiřadit k jednotlivým položkám 
příjmů. 

 
Částka úhrad za nájemné a služby, která byla uhrazena dvakrát, a to v rámci duplictiního předpisu byla ve výši 
1.017.635,-Kč 
Částka odvedená na finanční úřad, jakožto daň z přidané hodnoty na výstupu byla ve výši 1.291.713,- Kč. 
 
1. Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 1.5. 
 
  1.1.  Tato položka je součtem 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. a 1.1.4. 
 

1.1.1. Tato položka představuje příjem z nájemného za bytové prostory. Jedná se o skutečný 
příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené 
nájemné z minulých období. 

 
1.1.2. Tato položka představuje příjem z nájemného za nebytové prostory. Jedná se o skutečný 

příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné a zaplacené 
nájemné z minulých období. 

 
1.1.3. Tato položka představuje příjem z nájemného za garáže a garážová stání. Jedná se  

o skutečný příjem ve sledovaném období a je zohledněno nezaplacené nájemné  
a zaplacené nájemné z minulých období. 

 
    1.1.4.  Tato položka představuje příjem z pronájmů ostatních prostor v majetku městské části. 
 

1.2. Tato položka představuje příjem ze zaplaceného penále z prodlení plateb za nájemné a plateb 
záloh. Jedná se o skutečně zaplacené penále ve sledovaném období. 

 
  1.3.  Tato položka představuje příjem z exekučně vymožených pohledávek.  
 

1.4. Tato položka představuje příjem ze záloh na energie a služby spojené s bydlením a užíváním 
prostor. Zálohy jsou průběžně placeny nájemci a jednou za rok dojde k vyúčtování těchto záloh. 
V případě, že jsou skutečné náklady na zúčtovatelné služby vyšší než zaplacené zálohy, vzniká 
nájemcům nedoplatek, který jsou povinni uhradit. V opačném případě vzniká přeplatek, který 
je uhrazen nájemci. 

 
1.5. Tato položka představuje příjem z nedoplatků z vyúčtování služeb, které byly uhrazeny 

nájemci. 
 
2.  Tato položka je součtem položek 2.1. a 2.2. 
 

2.1. Tato položka představuje příjem z jistot, které jsou uhrazeny na bankovní účet vedlejší 
hospodářské činnosti. Jistoty jsou hrazeny nájemci, součástí jejichž nájemní smlouvy je 
povinnost jistotu uhradit. 

 
  2.2.  Tato položka představuje přijaté úroky z celkové částky jistot zaplacených nájemci. 
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3. Tato položka je součtem položek 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a 3.5. 
 

3.1. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na elektřinu. Zálohy jsou průběžně hrazeny 
dodavatelům energií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské části, nebo 
nedoplatku městské části vůči dodavateli energií. Přeplatek poté představuje příjem na této 
položce. 

 
3.2. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na výrobu tepla prostřednictvím kotelen. 

Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavateli služby. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku 
na straně městské části, nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli služby. Přeplatek poté 
představuje příjem na této položce. 

 
3.3. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na vodné a stočné. Zálohy jsou průběžně 

hrazeny dodavatelům médií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské 
části, nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této 
položce. 

 
3.4. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na teplo a plyn. Zálohy jsou průběžně 

hrazeny dodavatelům médií. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské 
části, nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Přeplatek poté představuje příjem na této 
položce. 

 
3.5. Tato položka představuje příjem z přeplatků záloh na ostatní služby spojené s bydlením  

a užíváním prostor. Zálohy jsou průběžně hrazeny dodavatelům služeb. Po vyúčtování záloh 
dojde buď k přeplatku na straně městské části, nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. 
Přeplatek poté představuje příjem na této položce. 

 
4. Tato položka je součtem položek 4.1. a 4.2. 
 

4.1. Tato položka představuje skutečný příjem z výnosů jednotlivých domu se Společenstvím 
vlastníků jednotek, ve kterých má městská část určitý podíl. 

 
4.2. Toto položka představuje příjem z přeplatku záloh na služby spojené s bydlením a užíváním 

prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech  
s určitým podílem. Po vyúčtování záloh dojde buďto k přeplatku na straně městské části nebo 
nedoplatku městské části vůči SVJ. Přeplatek poté představuje příjem na této položce. 

 
5. Tato položka představuje například příjmy od dodavatelů stavebních prací, kterým byly přeúčtovány 

náklady za energie, které byly spotřebovány při provádění stavebních prací. 
 
6. Tato položka představuje příjmy z přijatých úroků z bankovního účtu. 
 
7. Tato položka je součtem položek 7.1. a 7.2. 
 

7.1. Tato položka představuje příjmy z plateb, které byly zaplaceny na vrub účtu vedlejší 
hospodářské činnosti, ale byly vráceny zpět, například z důvodu neexistujícího účtu příjemce 
platby. 

 
7.2. Tato položka představuje příjmy z plateb, jejichž účel není v danou chvíli znám. Jedná se 

například o mylné platby třetích subjektů. 
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Komentáře k tabulce výdajů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 a převodů do rozpočtu 
městské části Praha 3. 

 
1. Tato položka je součtem položek 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. 
 

1.1. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě úhrady přeplatků z vyúčtování služeb 
spojených s bydlením a užíváním prostor.  

 
1.2. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě přeplatků předpisu základního 

nájemného a služeb ze strany nájemců. Pokud nájemce například omylem uhradí vyšší částku 
za nájemné, je mu vzniklý přeplatek zaslán zpět. 

 
1.3. Tato položka představuje výdaj, který vznikne na základě slev ze základního nájemného, které 

jsou poskytnuty nájemcům ze strany městské části. 
 
1.4. Tato položka představuje ostatní výdaje, spojené s nájemními vztahy vedlejší hospodářské 

činnosti. 
 

2. Tato položka je součtem položek 2.1. a 2.2. 
 

2.1. Tato položka představuje výdaj plynoucí z převodu přijatých jistot od nájemců z účtu vedlejší 
hospodářské činnosti na účet jistotní.  

 
2.2. Tato položka představuje výdaj plynoucí z převodu přijatých úroků z jistot. Jedná se o převod 

z účtu vedlejší hospodářské činnosti na účet jistotní. 
 

3. Tato položka je součtem položek 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. a 3.6. 
 

3.1. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby a nedoplatky z vyúčtování záloh elektřiny. 
Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům elektřiny.  

 
3.2. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby a nedoplatky z vyúčtování záloh na výrobu 

tepla prostřednictvím kotelen. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí 
dodavatelům služeb. 

 
3.3. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby a nedoplatky z vyúčtování záloh za vodné 

a stočné. Jedná se primárně o průběžné platby, hrazené městskou částí dodavatelům médií. 
 
3.4. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby a nedoplatky z vyúčtování záloh za teplo  

a plyn. Jedná se primárně o průběžné zálohy placené městskou částí dodavatelům médií. 
 
3.5. Tato položka představuje výdaj na platby za odvoz komunálního odpadu. Jedná se primárně  

o průběžné platby, hrazené městskou částí dodavatelům služeb.  
 
3.6. Tato položka představuje výdaj na platby za ostatní služby spojené s bydlením a užíváním 

prostor. Jedná se primárně o průběžné zálohy, hrazené městskou částí dodavatelům služeb.  
 

4. Tato položka je součtem položek 4.1., 4.2., 4.3. a 4.4. 
 

4.1. Tato položka představuje výdaj na zálohové platby za služby spojené s bydlením a užíváním 
prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech  
s určitým podílem. 

 
4.2. Tato položka představuje výdaj na platby příspěvků do fondů oprav, které městská část hradí 

průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem. 
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4.3. Tato položka představuje výdaj na platby příspěvků na dlouhodobé zálohy, které městská část 

hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek v domech s určitým podílem. 
 
4.4. Toto položka představuje výdaj plynoucí z nedoplatků záloh na služby spojené s bydlením  

a užíváním prostor, které městská část hradí průběžně Společenstvím vlastníků jednotek  
v domech s určitým podílem. Po vyúčtování záloh dojde buď k přeplatku na straně městské 
části, nebo nedoplatku městské části vůči dodavateli. Nedoplatek poté představuje výdaj na této 
položce. 

 
5. Tato položka je součtem položek 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. a 5.9. 
 

5.1. Tato položka představuje výdaj na správu nemovitého majetku městské části spravovaného  
v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Výše výdajů vychází z uzavřených příkazních smluv  
o správě nemovitostí mezi městskou částí a smluvním správcem, společností Správa 
zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 

 
5.2. Tato položka představuje výdaje na opravy a udržování a výdaje za služby spojené se správou 

nemovitostí. Jedná se například o výdaje za zednické, klempířské, elektrikářské a zámečnické 
práce, dále za úklidové, vyklízecí a čistící služby nebo komplexní služby v oblasti dodávek  
a instalací nových rozvodných soustav. 

 
5.3. Tato položka představuje výdaje na adresné akce oprav a údržby nemovitého majetku městské 

části, které jsou většího rozsahu.  
 
5.4. Tato položka představuje výdaje na adresné akce drobných oprav v jednotlivých bytových  

a nebytových jednotkách, při nichž většinou nedochází k technickému zhodnocení. 
 
5.5. Tato položka představuje výdaje na povinné revizní a odborné zkoušky výtahů, 

elektroinstalace, spalinových cest a ostatních zařízení, které podléhají povinným zkouškám dle 
platné legislativy.  

 
  5.6.  Tato položka představuje výdaje na ostatní odborné a servisní zkoušky.  
 

5.7. Tato položka představuje výdaje na úklidy domů, které jsou celé v majetku městské části  
a výdaje na ostrahu v nebytových prostorech. Jedná se o platby, které městská část hradí 
dodavatelům služeb.  

 
5.8. Tato položka představuje výdaje na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů, které jsou 

celé v majetku městské části.  
 
5.9. Tato položka představuje výdaje na údržbu zeleně ve vnitroblocích domů, které jsou celé  

v majetku městské části. 
 

6. Tato položka je součtem položek 6.1., 6.2. a 6.3. 
 
  6.1.  Tato položka představuje výdaje spojené s vedením bankovního účtu. 
 
  6.2.  Tato položka představuje výdaje spojené s exekučním vymáháním pohledávek. 
 

6.3. Tato položka představuje převážně výdaje na spotřebu kolků, užívaných při komunikaci  
s některými státními institucemi. 
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7. Tato položka představuje výdaje na služby České pošty, které jsou využívány zejména při 
bezhotovostních platbách nájemného a záloh na služby prostřednictvím České pošty, takzvané služby 
SIPO. 

 
8. Tato položka představuje výdaje spojené s převodem DPH na výstupu a částky DPH, která je hrazena 

v režimu přenesené daňové povinnosti. Převod DPH je uskutečněn mezi účtem vedlejší hospodářské 
činnosti a účtem hlavní hospodářské činnosti městské části. 
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TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2020 
 

ADRESA DOMU DATUM ČÁSTKA POPIS 
Biskupcova 2433/53 - č. 2 07.12.2020 55 827,45 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2433/53 - č. 3 07.12.2020 58 832,32 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2434/55 - č. 5 07.12.2020 40 644,91 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2435/57 - č. 10 07.12.2020 43 807,94 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2436/59 - č. 10 07.12.2020 43 807,94 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2437/61 - č. 20 07.12.2020 54 316,49 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2437/61 - č. 22 07.12.2020 47 381,07 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2437/61 - č. 5 07.12.2020 44 476,78 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Biskupcova 2437/61 - č. 8 07.12.2020 46 958,58 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Loudova 2431/6 - č. 10 07.12.2020 48 073,87 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Loudova 2431/6 - č. 11 07.12.2020 59 921,22 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Loudova 2431/6 - č. 19 07.12.2020 63 005,19 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Loudova 2432/4 - č. 1 07.12.2020 45 310,37 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 
Blahoslavova 227/2 - č. 14 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.14 

Blahoslavova 227/2 - č. 14 31.08.2020 591 663,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.14  

Blahoslavova 227/2 - č. 14 31.08.2020 88 749,45 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.14  

Blahoslavova 233/6 - č. 2 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.2 

Blahoslavova 233/6 - č. 2 31.08.2020 598 416,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2  

Blahoslavova 233/6 - č. 2 31.08.2020 89 762,40 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2  

Blahoslavova 293/10 - č. 11 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.11 

Blahoslavova 293/10 - č. 11 31.08.2020 592 884,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.11  

Blahoslavova 293/10 - č. 11 31.08.2020 88 932,60 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.11  

Blahoslavova 293/10 - č. 7 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.7 

Blahoslavova 293/10 - č. 7 31.08.2020 597 736,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7  

Blahoslavova 293/10 - č. 7 31.08.2020 89 660,40 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7  

Boleslavská 2009/18 - č. 15 21.09.2020 44 574,68 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Čáslavská 1750/8 - č. 10 30.10.2020 89 100,27 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 

Čáslavská 1750/8 - č. 10 30.10.2020 17 060,78 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 

Čáslavská 1750/8 - č. 15 30.10.2020 62 816,79 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 

Čáslavská 1750/8 - č. 15 30.10.2020 12 028,07 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 

Čáslavská 1750/8 - č. 3 30.10.2020 41 072,51 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 

Čáslavská 1750/8 - č. 3 30.10.2020 7 864,50 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 

Čáslavská 1750/8 - č. 9 30.10.2020 47 734,90 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 

Čáslavská 1750/8 - č. 9 30.10.2020 9 140,20 Rekonstrukce výtahu včetně prodloužení do podkroví 
Českobratrská 272/7 - č. 12 13.02.2020 464 105,08 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.12 

Českobratrská 272/7 - č. 12 13.02.2020 69 615,76 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.12 

Českobratrská 272/7 - č. 12 29.04.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.12 

Českobratrská 274/9 - č. 16 20.02.2020 533 811,25 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16 

Českobratrská 274/9 - č. 16 20.02.2020 80 071,69 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16 

Českobratrská 274/9 - č. 16 29.04.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.16 

Hollarovo nám. 2258/1 - č. 2 30.06.2020 4 858,31 PD na vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ 

Hollarovo nám. 2258/1 - č. 9 30.06.2020 4 729,90 PD na vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ 
Hollarovo nám. 2258/1 - č. 
20 

30.06.2020 4 762,00 PD na vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ 

Hollarovo nám. 2258/1 - č. 
21 

30.06.2020 5 339,86 PD na vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ 
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Hollarovo nám. 2258/1 - č. 
101 

30.06.2020 5 425,47 PD na vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ 

Hollarovo nám. 2258/1 - č. 
102 

30.06.2020 5 083,03 PD na vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ 

Hollarovo nám. 2258/1 - č. 
103 

30.06.2020 4 708,49 PD na vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1510/1 - č. 101 30.10.2020 75 737,74 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1510/1 - č. 102 30.10.2020 120 894,59 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1510/1 - č. 8 30.10.2020 70 736,19 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1511/5 - č. 10 30.10.2020 70 879,10 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1511/5 - č. 14 30.10.2020 64 734,34 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1511/5 - č. 8 30.10.2020 63 019,52 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1512/3 - č. 13 30.10.2020 78 738,67 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 

Hořanská 1512/3 - č. 5 30.10.2020 65 305,94 Celková rekonstrukce domu po etapách-Čerpání FO SVJ 
Chelčického 842/39 - č. 7 31.08.2020 79 950,00 Montáž klimatizační jednotky do NP č.7  

Chelčického 842/39 - č. 7 31.08.2020 16 789,50 Montáž klimatizační jednotky do NP č.7  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
1 

31.08.2020 240 646,44 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.1  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
1 

31.08.2020 36 096,97 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.1  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
1 

31.08.2020 6 463,43 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.1  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
15 

31.08.2020 104 879,04 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.15  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
15 

31.08.2020 15 731,86 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.15  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
15 

31.08.2020 5 774,75 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.15  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
2 

31.08.2020 225 341,24 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
2 

31.08.2020 33 801,19 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
2 

31.08.2020 6 566,67 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.2  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
24 

31.08.2020 235 071,26 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.24  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
24 

31.08.2020 35 260,69 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.24  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
24 

31.08.2020 5 755,15 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.24  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
25 

31.08.2020 131 518,42 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.25  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
25 

31.08.2020 19 727,76 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.25  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
25 

31.08.2020 5 476,80 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.25  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
29 

31.08.2020 215 960,76 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
29 

31.08.2020 32 394,11 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
29 

31.08.2020 6 437,30 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.29  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
5 

31.08.2020 167 418,29 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
5 

31.08.2020 25 112,74 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
5 

31.08.2020 6 786,21 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.5  

Jana Želivského 1801/22 - č. 
6 

31.08.2020 154 700,38 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.6  

Jana Želivského 1801/22 - č. 
6 

31.08.2020 23 205,06 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.6  
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Jana Želivského 1801/22 - č. 
6 

31.08.2020 5 235,04 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.6  

Jeseniova 1063/31 - č. 4 31.08.2020 13 068,08 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.4  

Jeseniova 1063/31 - č. 4 31.08.2020 682 196,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.4  

Jeseniova 1063/31 - č. 4 31.08.2020 102 329,40 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.4  

Jeseniova 431/17 - č. 7 31.08.2020 547 872,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7  

Jeseniova 431/17 - č. 7 31.08.2020 82 180,80 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7  

Jeseniova 431/17 - č. 7 31.08.2020 13 068,08 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.7  

Jeseniova 909/29 - č. 16 31.08.2020 547 184,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16  

Jeseniova 909/29 - č. 16 31.08.2020 82 077,60 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16  

Jeseniova 909/29 - č. 16 31.08.2020 13 068,08 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.16  

Jeseniova 909/29 - č. 5 31.08.2020 709 141,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5  

Jeseniova 909/29 - č. 5 31.08.2020 106 371,15 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5  

Jeseniova 909/29 - č. 5 31.08.2020 13 068,08 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.5  

Koněvova 2414/153 - č. 101 31.08.2020 134 119,35 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 2415/155 - č. 19 31.08.2020 9 939,11 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 2415/155 - č. 19 29.10.2020 -9 939,11 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ-oprava dokladu 

Koněvova 2396/176 - č. 102 28.12.2020 53 134,40 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 2396/176 - č. 101 22.09.2020 123 965,25 Celková rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 2396/176 - č. 102 22.09.2020 209 458,54 Celková rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 2396/176 - č. 14 22.09.2020 119 532,27 Celková rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 2397/178 - č. 10 22.09.2020 124 281,89 Celková rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 2397/178 - č. 101 22.09.2020 56 678,88 Celková rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ 
Kubelíkova 703/66 - č. 16 13.02.2020 628 838,62 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16 

Kubelíkova 703/66 - č. 16 13.02.2020 94 325,79 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16 

Kubelíkova 703/66 - č. 16 29.04.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.16 

Olšanská 2666/7 01.01.2020 108 900,00 PD vybudování nového kontejnerového stání 

Olšanská 2666/7 09.03.2020 1 936,00 Vytyčení kabelové trasy veřejného osvětlení pro vybudování 
kontejnerového stání 

Olšanská 2666/7 31.08.2020 7 260,00 Poplatky za vyjádření správců sítí pro vybudování kontejnerového 
stání 

Olšanská 2666/7 14.12.2020 1 311 234,00 Vybudování nového kontejnerové stání 

Olšanská 2666/7 14.12.2020 275 359,14 Vybudování nového kontejnerové stání 

Ondříčkova 1304/9 - č. 101 09.10.2020 286 144,75 Výměna výkladců v nebytovém prostoru prodejny hodinářství 

Ondříčkova 1304/9 - č. 101 09.10.2020 42 921,71 Výměna výkladců v nebytovém prostoru prodejny hodinářství 

Ondříčkova 383/31 - č. 21 13.02.2020 501 412,37 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.21 

Ondříčkova 383/31 - č. 21 13.02.2020 75 211,86 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.21 

Ondříčkova 383/31 - č. 21 29.04.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.21 

Ondříčkova 384/33 - č. 7 13.02.2020 502 186,96 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7 

Ondříčkova 384/33 - č. 7 13.02.2020 75 328,04 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7 

Ondříčkova 384/33 - č. 7 29.04.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.7 

Ondříčkova 385/35 - č. 20 13.02.2020 495 059,47 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.20 

Ondříčkova 385/35 - č. 20 13.02.2020 74 258,92 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.20 

Ondříčkova 385/35 - č. 20 29.04.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.20 

Ostromečská 395/5 - č. 16 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.16 

Ostromečská 395/5 - č. 16 31.08.2020 604 606,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16  

Ostromečská 395/5 - č. 16 31.08.2020 90 690,90 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.16  

Ostromečská 436/7 - č. 10 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.10 

Ostromečská 436/7 - č. 10 31.08.2020 509 294,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10  

Ostromečská 436/7 - č. 10 31.08.2020 76 394,10 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10  

Ostromečská 436/7 - č. 3 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.3 
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Ostromečská 436/7 - č. 3 31.08.2020 608 255,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.3  

Ostromečská 436/7 - č. 3 31.08.2020 91 238,25 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.3  

Ostromečská 437/9 - č. 11 15.07.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.11 

Ostromečská 437/9 - č. 11 31.08.2020 515 759,00 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.11  

Ostromečská 437/9 - č. 11 31.08.2020 77 363,85 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.11  

Perunova 919V/5 - č. 1 31.08.2020 56 060,52 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Perunova 919V/5 - č. 3 31.08.2020 91 202,94 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  
Roháčova 294/30 - č. 15 29.05.2020 332 661,32 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.15  

Roháčova 294/30 - č. 15 29.05.2020 49 899,20 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.15  

Roháčova 294/30 - č. 15 29.05.2020 6 332,75 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.15  

Roháčova 297/34 - č. 7 29.05.2020 338 454,24 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7  

Roháčova 297/34 - č. 7 29.05.2020 50 768,14 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7  

Roháčova 297/34 - č. 7 29.05.2020 6 696,04 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.7  

Roháčova 297/34 - č. 9 29.05.2020 340 694,18 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.9  

Roháčova 297/34 - č. 9 29.05.2020 51 104,13 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.9  

Roháčova 297/34 - č. 9 29.05.2020 6 830,64 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.9  

Roháčova 265/36 - č. 10 29.05.2020 345 316,87 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10  

Roháčova 265/36 - č. 10 29.05.2020 51 797,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10  

Roháčova 265/36 - č. 10 29.05.2020 6 894,68 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.10  

Roháčova 266/38 - č. 3 29.05.2020 346 378,11 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.3  

Roháčova 266/38 - č. 3 29.05.2020 51 956,72 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.3  

Roháčova 266/38 - č. 3 29.05.2020 6 814,96 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.3  

Roháčova 266/38 - č. 14 29.05.2020 264 687,92 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.14  

Roháčova 266/38 - č. 14 29.05.2020 39 703,19 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.14  

Roháčova 266/38 - č. 14 29.05.2020 7 942,73 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.14  

Roháčova 273/40 - č. 11 29.05.2020 267 370,73 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.11  

Roháčova 273/40 - č. 11 29.05.2020 40 105,61 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.11  

Roháčova 273/40 - č. 11 29.05.2020 7 717,96 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.11  

Roháčova 244/48 - č. 2 29.05.2020 273 383,24 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2  

Roháčova 244/48 - č. 2 29.05.2020 41 007,49 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2  

Roháčova 244/48 - č. 2 29.05.2020 8 567,38 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.2  

Roháčova 244/48 - č. 5 29.05.2020 288 551,20 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5  

Roháčova 244/48 - č. 5 29.05.2020 43 282,68 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5  

Roháčova 244/48 - č. 5 29.05.2020 8 085,17 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.5  

Rokycanova 279/18 - č. 12 13.02.2020 542 318,17 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.12 

Rokycanova 279/18 - č. 12 13.02.2020 81 347,73 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.12 

Rokycanova 279/18 - č. 12 29.05.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.12  

Rokycanova 279/18 - č. 5 13.02.2020 519 988,48 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5 

Rokycanova 279/18 - č. 5 13.02.2020 77 998,27 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.5 

Rokycanova 279/18 - č. 5 29.04.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.5 

Rokycanova 279/18 - č. 7 13.02.2020 509 182,57 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7 

Rokycanova 279/18 - č. 7 13.02.2020 76 377,39 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7 

Rokycanova 279/18 - č. 7 29.05.2020 13 068,00 Technický dozor při rekonstrukci volné bytové jednotky č.7  

Strážní 2390/6 - č. 5 08.10.2020 33 414,23 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Sudoměřská 1649/29 - č. 1 09.10.2020 94 757,16 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 

Sudoměřská 1649/29 - č. 101 09.10.2020 52 823,46 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ 
Vinohradská 1756V/114 - č. 
102 

09.10.2020 299 674,30 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.102 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
102 

09.10.2020 44 951,15 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.102 

str. 172

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



Vinohradská 1756V/114 - č. 
103 

09.10.2020 339 920,34 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.103 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
103 

09.10.2020 50 988,05 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.103 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
104 

09.10.2020 259 119,42 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.104 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
104 

09.10.2020 38 867,91 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.104 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
105 

09.10.2020 524 861,22 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.105 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
105 

09.10.2020 78 729,18 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.105 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
106 

09.10.2020 62 118,56 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.106 

Vinohradská 1756V/114 - č. 
106 

09.10.2020 9 317,78 Výměna výkladců v nebytovém prostoru č.106 

CELKEM   25 492 171,89   
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STAV NA BĚŽNÉM ÚČTU  
 
Ke dni 31. 12. 2020 je stav na běžném účtu číslo 9021-2000781379/0800 vedený u České Spořitelny a.s. ve 
výši 1.827.262,27- Kč 
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ZÁVĚR 
 
Hospodaření v oblasti vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 bylo v roce 2020 na výnosové 
straně v přebytku. Výsledek hospodaření byl k 31. 12. 2020 lepší, nežli plánovaný výsledek do konce roku.  
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

 

 

Městská část Praha 3 financovala své výdaje jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak z rozpočtu 

hl. m. Prahy, státního rozpočtu a Evropské unie.  

 

Pokud městská část Praha 3 obdrží dotaci nebo naopak poskytne dotaci prostřednictvím svého 

rozpočtu, dochází po ukončení daného období u těchto dotací k tzv. finančnímu vypořádání.  

 

V rámci finančního vypořádání uvádíme: 

I. Finanční vypořádání městské části Praha 3 – přijaté dotační prostředky = jedná se o všechny 

transfery (dotace) v roce 2020, a to bez ohledu na to, zda jsou transfery (dotace) předmětem 

finančního vypořádání. Přehled odpovídá položkám 4137 – Neinvestiční převody mezi 

statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy a 4251  

– Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 

částmi – příjmy. 

II. Finanční vypořádání městské části Praha 3 – poskytnuté prostředky = jedná se o poskytnuté 

finanční prostředky prostřednictvím peněžních účelových fondů zřízených městskou částí 

Praha 3.  
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I. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 – PŘIJATÉ DOTAČNÍ 
PROSTŘEDKY  

 

 

V rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 – přijaté dotační prostředky se předkládá:  

 

A) Přehled čerpání přijatých dotací v roce 2020 

Tento přehled obsahuje výčet dotací obdržených v roce 2020 prostřednictvím rozpočtu hl. m. 

Prahy (tzn. dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a prostřednictvím Evropské unie).   

 

Tabulka obsahuje příjem těchto dotací, skutečné čerpání těchto dotací (výdaje) a jejich „finanční 

vypořádání“. 

 

Tabulka zahrnuje:  

 dotace ze státního rozpočtu: 

a) dotace podléhající finančnímu vypořádání: 

 žádost o dokrytí finančních prostředků = ve výši 711 715,96 Kč, jedná se o žádost 

na dokrytí skutečně realizovaných výdajů v souvislosti s výkonem státní správy 

(jednalo se o dotaci na sociálně-právní ochranu dětí, tj. ÚZ 000013011), 

 odvod vyplývající z finančního vypořádání = ve výši 1 255 421,00 Kč, tyto vratky 

městská část Praha 3 odvedla na základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy v únoru 

2021, tyto vratky zahrnují:  

a) dotace ÚZ 000013351, vratka ve výši = 1 089 702,00 Kč – jednalo se o dotaci 

pro sociální příspěvkové organizace jako kompenzace v souvislosti s pandemií 

covid-19 

b) dotace ÚZ 000098018, vratka ve výši = 50,00 Kč – jednalo se o dotaci na čítání 

lidu, bytů a domů v roce 2021 

c) dotace ÚZ 000014007, vratka ve výši = 165 669,00 Kč – jednalo se o dotaci na 

integraci cizinců 

 

b) dotace nepodléhající finančnímu vypořádání: 

 souhrnný dotační vztah – tato dotace není účelová  

 dotace, které nejsou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy předmětem finančního 

vypořádání, neboť se jedná o dotace víceleté a jejich zůstatky se každoročně převádějí 

do rozpočtu dalšího období (jednalo se o dotaci na výkon pěstounské péče, tj. ÚZ 

000013010), nebo jde o dotace, které se nevyúčtovávají (jednalo se o dotaci na 
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pohřebné, tj. ÚZ 000000014), z tohoto důvodu je odvod v rámci finančního vypořádání 

v tabulce proškrtnut „x“, 

 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy: 

a) dotace podléhající finančnímu vypořádání: 

 odvod vyplývající z finančního vypořádání = ve výši 353 375,00 Kč, tyto vratky městská 

část Praha 3 odvede na základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy, tzn. po projednání 

návrhu finančního vypořádání za rok 2020 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2021),  

tyto vratky zahrnují:  

a) dotace ÚZ 000000081, vratka ve výši = 231 380,00 Kč – jednalo se o dotaci 

na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

b) dotace ÚZ 000000108, vratka ve výši = 21 775,00 Kč – jednalo se o dotaci – 

Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka 

c) dotace ÚZ 000000115, vratka ve výši = 100 220,00 Kč – jednalo se o dotaci na 

prevenci sociálního vyloučení (vratka ve výši 76 400,00 tis. Kč) a dotaci na 

prevenci kriminality (vratka ve výši 23 820,00 tis. Kč) 

 odvod, resp. žádost o ponechání prostředků do rozpočtu roku 2021, požadavek ve výši 

= 75 628 355,30 Kč, městská část Praha 3 v rámci finančního vypořádání zažádala  

o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy 

v roce 2020 pro využití na stejný účel v roce 2021, jednalo se o dotace: 

a) dotace ÚZ 000000081, Údržba zeleně v MČ – Obnovy výsadeb, žádost ve výši 

= 724,4 tis. Kč (724 429,56 Kč) 

b) dotace ÚZ 000000081, Podpora osob bez domova v jejich zabydlování  

a udržení si stálého bydlení prostřednictvím podpůrných služeb a Fondu 

sociálního, žádost ve výši = 342,10 tis. Kč 

c) dotace ÚZ 000000081, Realizace prvku drobné architektury – Vodní prvek  

v ul. Rokycanova, žádost ve výši = 479,4 tis. Kč 

d) dotace ÚZ 000000012, Oprava 31 bytů Baranova až Viklefova, žádost ve výši 

= 16 260,5 tis. Kč (16 260 470,00 Kč) 

e) dotace ÚZ 000000012, Rekonstrukce bytového fondu svěřených MČ, žádost 

ve výši = 630,1 tis. Kč (630 081,55 Kč) 

f) dotace ÚZ 000000012, Rekonstrukce bytového domu (ul. Husinecká 569/9), 

žádost ve výši = 33 600,0 tis. Kč 

g) dotace ÚZ 000000084, Projektová příprava a realizace komunikací pro 

bezmotorovou dopravu (Propojení vrchu Vítkov (ulice Pražačka) a Krejcárku 

(PD)), žádost ve výši = 865,6 tis. Kč 

h) dotace ÚZ 000000084, Digitalizace měření spotřeb energií na městské části 

Praha 3 (Smart Cities), žádost ve výši = 1 000,0 tis. Kč  

i) dotace ÚZ 000000084, Virtuální elektrárna městské části Praha 3 (Smart 

Cities), žádost ve výši = 4 130,0 tis. Kč 
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j) dotace ÚZ 000000084, Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem, žádost ve výši 

= 15 911,8 tis. Kč (15 911 822,76 Kč) 

k) dotace ÚZ 000000084, ZŠ a MŠ Chelčického - rek. soc. zařízení vč. 

kanalizace, žádost ve výši = 1 684,2 tis. Kč (1 684 151,43 Kč) 

 doplatek místních poplatků = ve výši 106 700,50 Kč, tento doplatek, resp. vratku 

městská část Praha 3 odvede na základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy, tzn. po 

projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2020 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

(červen 2021), 

 

b) dotace nepodléhající finančnímu vypořádání: 

 dotace, které nejsou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy předmětem finančního 

vypořádání, neboť se jedná o dotace víceleté a jejich zůstatky se každoročně převádějí 

do rozpočtu dalšího období, (z tohoto důvodu je odvod v rámci finančního vypořádání 

v tabulce proškrtnut „x“), u těchto dotací mohou být v daném roce nižší příjmy než 

skutečně realizované výdaje, jednalo se o dotaci z výherních hracích přístrojů a TZ,  

tj. ÚZ 000000098 nebo jde o dotace, které mají prodloužený termín finančního 

vypořádání do 31.3.2021, jednalo se o dotaci na primární prevenci pro rok 2020, ÚZ 

000000115 

 souhrnný dotační vztah, resp. finanční vztah hl. m. Prahy k městským částem – tato 

dotace není účelová  

 finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019 = finanční vypořádání bylo 

realizováno prostřednictvím pol. 4137, nejedná se o účelové prostředky 

 daň z příjmů právnických osob (100 % podíl), nejedná se o účelové prostředky,  

 

 dotace prostřednictvím EU: 

Tyto dotace nejsou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy předmětem finančního vypořádání, 

neboť se jedná o dotace víceleté a jejich zůstatky se každoročně převádějí do rozpočtu 

dalšího období (z tohoto důvodu je odvod v rámci finančního vypořádání v tabulce 

proškrtnut „x“), u těchto dotací mohou být v daném roce nižší příjmy než skutečně 

realizované výdaje. 

 

B) Přehled čerpání ponechaných dotací z roku 2019 v roce 2020 (v Kč) 

Jedná se o účelové prostředky, které městská část Praha 3 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy 

v roce 2019 a zažádala o jejich ponechání pro využití na stejný účel v roce 2020. Tyto dotace 

byly zapojeny do rozpočtu roku 2020. 

 

Z finančního vypořádání vyplývá: 

 žádost o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků do roku 2021 ve výši 

3 739 340,00 Kč, jednalo se o tyto dotaci ÚZ 000000090, Smart Grid ve sportovním 

areálu Pražačka (Smart Cities)  
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C) Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2020 

Jedná se o záznam finančního vypořádání, který byl podepsán zástupci městské části Praha 3 

a zástupci za hl. m. Prahu dne 04.03.2021. 
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upravený 
rozpočet skutečný příjem

odvod v rámci 
finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2021

Celkem 

ÚZ 000013010 - Pěstounská péče x 1 920 000,00 1 920 000,00 676 000,00 1 240 290,00 1 916 290,00 x x x x

ÚZ 000013011 - Sociálně právní ochrana dětí x 8 175 500,00 8 175 400,00 x 8 887 115,96 8 887 115,96 x x x 711 715,96

ÚZ 000013011 - SPOD - doplatek Covid 19 x 325 300,00 325 241,04 x 325 241,04 325 241,04 x x x x

ÚZ 000013011 - SPOD - doplatek 2019 x 604 600,00 604 578,00 x 604 578,00 604 578,00 x x x x

ÚZ 000013351 - Kompenzace PO - Covid 19 x 11 012 300,00 11 012 218,00 x 9 922 516,00 9 922 516,00 1 089 702,00 x 1 089 702,00 x

ÚZ 000013305 - Sociální služby x 39 746 000,00 39 746 000,00 x 39 746 000,00 39 746 000,00 x x x x

ÚZ 000013015 - Výkon sociální práce x 2 467 800,00 2 467 820,00 x 2 467 820,00 2 467 820,00 x x x x

ÚZ 000013015 - Výkon sociální práce - Covid 19 odměny x 192 200,00 192 177,00 x 192 177,00 192 177,00 x x x x

ÚZ 000000014 - Pohřebné x 71 100,00 71 139,65 x 71 139,65 71 139,65 x x x x

ÚZ 000098018 - Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 x 22 100,00 22 050,00 x 22 000,00 22 000,00 50,00 x 50,00 x

ÚZ 000014007 - Integrace cizinců x 709 300,00 709 310,00 x 543 641,00 543 641,00 165 669,00 x 165 669,00 x

ÚZ 000035442 - Covid odměny - soc. služby x 976 000,00 975 949,91 x 975 949,91 975 949,91 x x x x

x 66 222 200,00 66 221 883,60 676 000,00 64 998 468,56 65 674 468,56 1 255 421,00 x 1 255 421,00 711 715,96

ÚZ 000015972 Nová zelená úsporám 81314 3 351 000,00 3 351 034,00 x 3 351 034,00 3 351 034,00 x x x x

x 3 351 000,00 3 351 034,00 x 3 351 034,00 3 351 034,00 x x x x

x 49 380 000,00 49 380 000,00 x x x x x x x

x 118 953 200,00 118 952 917,60 676 000,00 68 349 502,56 69 025 502,56 1 255 421,00 x 1 255 421,00 711 715,96

ÚZ 000000081 - Smart Prague - elektrárna, energie x 670 000,00 670 000,00 x 670 000,00 670 000,00 x x x x

ÚZ 000000081 - Údržba zeleně v MČ - obnovy výsadeb x 7 000 000,00 7 000 000,00 x 6 275 570,44 6 275 570,44 724 429,56 724 429,56 x

ÚZ 000000081 - Integrační centrum Zahrada Praha 3 x 5 000 000,00 5 000 000,00 x 5 000 000,00 5 000 000,00 x x x x

ÚZ 000000081 - Organizace akce - Den bez aut 2020 x 250 000,00 250 000,00 x 250 000,00 250 000,00 x x x x

ÚZ 000000081 - Sociální služby, bezdomovectví x 542 100,00 542 100,00 x 200 000,00 200 000,00 342 100,00 342 100,00 x

A. Přehled čerpání přijatých dotací v roce 2020 (v Kč)

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137, 4251
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

Celkem dotace ze státního rozpočtu

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

Dotace ze státního rozpočtu 

Investiční dotace ze státního rozpočtu celkem

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný vztah

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
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upravený 
rozpočet skutečný příjem

odvod v rámci 
finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2021

Celkem 

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137, 4251
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

Dotace ze státního rozpočtu ÚZ 000000081 - Realizace prvku drobné architektury x 479 700,00 479 700,00 x x x x 479 700,00 479 700,00 x

ÚZ 000000081 - ZOZ - příprava x 300 000,00 300 000,00 x 68 620,00 68 620,00 231 380,00 x 231 380,00 x

14 241 800,00 14 241 800,00 x 12 464 190,44 12 464 190,44 231 380,00 1 546 229,56 1 777 609,56 x

ÚZ 000000096 - Posílení mzdových nákladů x 16 667 200,00 16 667 200,00 x 16 667 200,00 16 667 200,00 x x x x

16 667 200,00 16 667 200,00 x 16 667 200,00 16 667 200,00 x x x x

ÚZ 000000098 - Výherní hrací přístroje a THZ x 11 746 000,00 11 746 000,00 x 19 345 175,05 19 345 175,05 x x x x

11 746 000,00 11 746 000,00 x 19 345 175,05 19 345 175,05 x x x x

ÚZ 000000108 - ZŠ Lupáčova - Systémová podpora výuky 
českého jazyka x 29 100,00 29 140,00 x 7 365,00 7 365,00 21 775,00 x 21 775,00 x

29 100,00 29 140,00 x 7 365,00 7 365,00 21 775,00 x 21 775,00 x

ÚZ 000000115 - Program prevence sociálního vyloučení x 79 000,00 79 000,00 x 2 600,00 2 600,00 76 400,00 x 76 400,00 x

ÚZ 000000115 - Primární prevence pro rok 2020 x 177 200,00 177 250,00 x 79 150,00 79 150,00 x x x x

ÚZ 000000115 - Adiktologické služby - protidrogová prevence x 100 000,00 100 000,00 x 100 000,00 100 000,00 x x x x

ÚZ 000000115 - Integrace cizinců x 80 000,00 80 000,00 x 80 000,00 80 000,00 x x x x

ÚZ 000000115 - Sociální služby - Integrační centrum Zahrada 
v Praze 3,Oš.domov Peč.služba x 11 562 000,00 11 562 000,00 x 11 562 000,00 11 562 000,00 x x x x

ÚZ 000000115 - Prevence kriminality - Výjezdy, Street Bus x 306 000,00 306 000,00 x 282 180,00 282 180,00 23 820,00 x 23 820,00 x

ÚZ 000000115 - Sociální služby - Integrační centrum Zahrada 
v Praze 3,Oš.domov Peč.služba x 5 269 000,00 5 269 000,00 x 5 269 000,00 5 269 000,00 x x x x

17 573 200,00 17 573 250,00 x 17 374 930,00 17 374 930,00 100 220,00 x 100 220,00 x

ÚZ 000000012 -Fond rozvoje bydlení 16 260 500,00 16 260 470,00 x x x x 16 260 470,00 16 260 470,00 x

16 260 500,00 16 260 470,00 x x x 16 260 470,00 16 260 470,00 x

ÚZ 000000127 - Koronavir - řešení krizové situace x 11 298 600,00 11 298 600,00 x 11 298 600,00 11 298 600,00 x x x x

11 298 600,00 11 298 600,00 x 11 298 600,00 11 298 600,00 x x x x

ÚZ 000000130 - Koronavir - řešení krizové situace x 11 294 100,00 11 294 100,00 x 11 294 100,00 11 294 100,00 x x x x

11 294 100,00 11 294 100,00 x 11 294 100,00 11 294 100,00 x x x x

x 99 110 500,00 99 110 560,00 x 88 451 560,49 88 451 560,49 353 375,00 17 806 699,56 18 160 074,56 x

x x x x x x 106 700,50 x 106 700,50 x

x 247 424 000,00 247 424 000,00 x x x x x x x

ÚZ 115 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 12 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 127 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 

Neinvestiční dotace z hl. m. Prahy - souhrnný vztah

ÚZ 130 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 81 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem

ÚZ 96 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 98 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 108 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem

Doplatky místních poplatků
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upravený 
rozpočet skutečný příjem

odvod v rámci 
finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2021

Celkem 

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137, 4251
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

Dotace ze státního rozpočtu x 495 600,00 495 573,20 x 495 573,20 495 573,20 x x x x

x 58 639 300,00 58 639 254,47 x x x x x x x

ÚZ 000000012 Rekonstrukce bytového fondu svěřeného 
MČ Praha 3 81311 5 592 600,00 5 592 600,00 x 4 962 518,45 4 962 518,45 x 630 081,55 630 081,55 x

ÚZ 000000012 -Fond rozvoje bydlení 81428 33 600 000,00 33 600 000,00 x x x x 33 600 000,00 33 600 000,00 x

39 192 600,00 39 192 600,00 x 4 962 518,45 4 962 518,45 x 34 230 081,55 34 230 081,55 x

ÚZ 000000084 Propojení vrchu Vítkov (ulice Pražačka) a 
Krejcárku (PD) 81324 1 000 000,00 1 000 000,00 x 134 400,00 134 400,00 x 865 600,00 865 600,00 x

ÚZ 000000084 -Smart Prague - energie 81216 1 000 000,00 1 000 000,00 x x x x 1 000 000,00 1 000 000,00 x

ÚZ 000000084 -Smart Prague - elektrárna 81217 4 130 000,00 4 130 000,00 x x x x 4 130 000,00 4 130 000,00 x

ÚZ 000000084 -Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem 81229 17 500 000,00 17 500 000,00 x 1 588 177,24 1 588 177,24 x 15 911 822,76 15 911 822,76 x

ÚZ 000000084 -Rekonstrukce - ZŠ a MŠ Chelčického 81463 12 000 000,00 12 000 000,00 x 10 315 848,57 10 315 848,57 x 1 684 151,43 1 684 151,43 x

35 630 000,00 35 630 000,00 x 12 038 425,81 12 038 425,81 x 23 591 574,19 23 591 574,19 x

x 74 822 600,00 74 822 600,00 x 17 000 944,26 17 000 944,26 x 57 821 655,74 57 821 655,74 x

x 480 492 000,00 480 491 987,67 x 105 948 077,95 105 948 077,95 460 075,50 75 628 355,30 76 088 430,80 x

ÚZ 000013013 - Strategie rozvoje MČ Praha 3 0015338000000 467 900,00 467 863,12 x x x x x x x

ÚZ 000013013 - Sociální bydlení - projekt 0011080000000 2 595 100,00 370 696,00 x 286 722,00 286 722,00 x x x x

ÚZ 000013013 - Rozvoj terénní sociální práce a služeb na 
MČ Praha 3 0015307000000 634 800,00 634 814,47 x 1 400 820,40 1 400 820,40 x x x x

3 697 800,00 1 473 373,59 x 1 687 542,40 1 687 542,40 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Pražačka - odborné učebny,  OPPPR 2540966000000 1 687 500,00 808 637,40 x 808 637,40 808 637,40 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Lupáčova - odborné učebny, OPPPR 2540967000000 1 687 500,00 x x x x x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - MŠ Praha Jeseniova 4,6/1680 - učebny 
podpora EVVO,  OPPPR 2541021000000 818 300,00 x x x x x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - Začleňování a podpora dětí s OMJ v MŠ 
Praha 3 2661508000000 779 800,00 x x 649 166,60 649 166,60 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Cimburkova - Žižkovská školička I.  2380638000000 1 073 900,00 1 073 880,00 x 1 073 880,00 1 073 880,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Cimburkova - Žižkovská školička II. 2380639000000 1 100 700,00 1 038 084,00 x 1 038 084,00 1 038 084,00 x x x x

ÚZ 12 - investiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 84 - investiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

Finanční vypořádání za rok 2019

DPPO - daň z příjmů právnických osob

Operační program Zaměstnanost - neinvestiční celkem

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem

Celkem dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

Dotace prostřednictvím EU
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upravený 
rozpočet skutečný příjem

odvod v rámci 
finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2021

Celkem 

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137, 4251
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

Dotace ze státního rozpočtu ÚZ xxxx17050/104 - MŠ a ZŠ Chelčického, Praha 3 - Výzva č.54 2711987000000 3 138 200,00 3 138 295,00 x 3 138 295,00 3 138 295,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - MŠ a ZŠ Chelčického, Praha 3 - Výzva č.49 2661473000000 1 136 200,00 1 136 117,00 x 1 136 117,00 1 136 117,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - Šablony II OP 
PPR 2711686000000 1 977 800,00 1 977 847,00 x 1 977 847,00 1 977 847,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Jeseniova - Šablony II OP PPR 2711870000000 2 166 000,00 2 166 043,00 x 2 166 043,00 2 166 043,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - MŠ Praha 3 Na Vrcholu - Kamarádi z velké 
dálky II 2711669000000 790 200,00 790 145,00 x 790 145,00 790 145,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - Komunitní centrum Žižkov II. 2510768000000 4 608 200,00 3 405 360,48 x 3 217 149,53 3 217 149,53 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 - Šablony 
OP PPR 2661485000000 754 200,00 754 104,00 x 754 104,00 754 104,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Cimburkova - „Spolu to zvládneme“ 2661404000000 400 000,00 400 000,00 x 400 000,00 400 000,00 x x x x

x 22 118 500,00 16 688 512,88 x 17 149 468,53 17 149 468,53 x x x x

ÚZ xxxx17985/105 - ZŠ Pražačka - odborné učebny,  OPPPR 2540966000000 1 687 500,00 164 240,10 x 164 240,10 164 240,10 x x x x

ÚZ xxxx17985/105 - ZŠ Lupáčova - odborné učebny, OPPPR 2540967000000 1 687 500,00 x x x x x x x x

ÚZ xxxx17985/105 - MŠ Jeseniova 4,6/1680 - učebny podpora 
EVVO, OPPPR 2541021000000 818 300,00 x x x x x x x x

ÚZ xxxx17985/105 - ZŠ Jeseniova 96/2400, investice do 
odborných učeben 2540972000000 1 015 200,00 x x x x x x x x

x 5 208 500,00 164 240,10 x 164 240,10 164 240,10 x x x x

x 27 327 000,00 16 852 752,98 x 17 313 708,63 17 313 708,63 x x x x

ÚZ xxxx33063 - ZŠ a MŠ Jarov - Digitální technologie ve 
výuce 0015309000000 3 049 700,00 3 049 683,00 x 3 049 683,00 3 049 683,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony III ZŠ a MŠ Chelčického, 43/2614 0015375000000 1 490 300,00 1 490 286,00 x 1 490 286,00 1 490 286,00 x x x x

x 4 540 000,00 4 539 969,00 x 4 539 969,00 4 539 969,00 x x x x

x 30 356 300,00 22 701 855,47 x 23 376 979,93 23 376 979,93 x x x x

x 5 208 500,00 164 240,10 x 164 240,10 164 240,10 x x x x

x 35 564 800,00 22 866 095,57 x 23 541 220,03 23 541 220,03 x x x x

x 635 010 000,00 622 311 000,84 676 000,00 197 838 800,54 198 514 800,54 1 715 496,50 75 628 355,30 77 343 851,80 711 715,96Dotace v roce 2020 celkem 

Operační program Praha - Pól růstu - neinvestiční celkem

Operační program Praha - Pól růstu - investiční celkem

Celkem Operační program Praha - Pól růstu

Celkem Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Neinvestiční dotace prostřednictvím EU celkem 

Investiční dotace prostřednictvím EU celkem 

Celkem dotace prostřednictvím EU
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upravený 
rozpočet

skutečně 
ponecháno na 

r. 2020

odvod v 
rámci 

finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2021

Celkem 

ÚZ 000000090 - Revitalizace parku u Kněžské louky (rez. 2019) (ORG 
81050) 4 936 900,00 4 936 898,00 x 4 936 898,00 4 936 898,00 x x x x

ÚZ 000000090 -
Smart Cities – Smart grid ve sportovním areálu 
Pražačka (80868) 3 988 600,00 3 988 600,00 x 249 260,00 249 260,00 x 3 739 340,00 3 739 340,00 x

ÚZ 000000090 - Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities (80725) 968 700,00 968 700,00 x 968 700,00 968 700,00 x x x x

ÚZ 000000090 - Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities 
(80726)

706 600,00 706 600,00 x 706 600,00 706 600,00 x x x x

10 600 800,00 10 600 798,00 x 6 861 458,00 6 861 458,00 x 3 739 340,00 3 739 340,00 x

10 600 800,00 10 600 798,00 x 6 861 458,00 6 861 458,00 x 3 739 340,00 3 739 340,00 x

ÚZ 000000118 - Smart Cities - Inteligentní formulářové rozhraní pro 
Prahu 3 (neinv.) (ORG 80874) 1 330 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00 x x x x x x

1 330 000,00 1 330 000,00 x x x x x x x

1 330 000,00 1 330 000,00 x x x x x x x

11 930 800,00 11 930 798,00 x 6 861 458,00 6 861 458,00 x 3 739 340,00 3 739 340,00 x

 

B. Přehled čerpání ponechaných dotací z roku 2019 v roce 2020 (v Kč)

(Účelový znak), název dotace 

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání
Pol. 8115

odvod v rámci 
finančního 

vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

Finanční vypořádání - odvod

Celkem dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

ÚZ 90 - investiční dotace z rozpočtu HMP celkem

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 

ÚZ 118 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem
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C. Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2020 

 
 

Z á p i s 
 

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy a 
ke státnímu rozpočtu za rok 2020 - Městská část Praha 3                 

 
Za městskou část: 
 
Jiří Ptáček, starosta 
Ing. Tomáš Mikeska, místostarosta 
Ing. Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 
 
Za hl. m. Prahu: 
 
Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu MHMP 
 
Předkládá: 
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí odd. financování městských částí odboru rozpočtu MHMP 
 
 
 
Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2020. 
Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se 
stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších 
rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2020 vydaným 
odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 35141/2021 ze dne 11. 1. 2021. 
 
Podkladem pro projednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně 
prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. 
 
Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části 
ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a 
ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2020: 
 
Městská část Praha 3 
 
1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem    81 083 191,80 Kč 

z toho: 
 
     a) do státního rozpočtu celkem 1 255 421,00 Kč 

-  vratka účel. prostř. poskytnutých během roku 
2020 z MF ČR  

 
50,00 Kč 

 

-  vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během 
roku 2020 resortními ministerstvy a st. fondy  

 
1 255 371,00 Kč 
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     b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 79 827 770,80 Kč 
-  vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 

2020  
 

75 981 730,30 Kč 
 

 
-  vratka účel. prostř. z roku 2019 

(popř.předchozích let) ponechaných k využití 
v r. 2020 

 
3 739 340,00 Kč 

 
 

    
-  doplatky podílu místních poplatků 106 700,50 Kč  

 
2. o b d r ž í  při fin. vypořádání celkem        338 870,85 Kč 

 
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem       0,00 Kč 
 
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem          338 870,85 Kč 

 
- participativní rozpočty 338 870,85 Kč  

 
Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na 
dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté 
dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2020. 
 
Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP 
a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 
poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020, případně v předchozích letech, pro 
využití na stejný účel v roce 2021: 

 
Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019 popř. v předchozích letech 
 

Název akce ORG 
Ponecháno na 
rok 2020 v Kč 

Požadavek na 
ponechání v Kč 

Smart Cities – Smart grid ve sportovním areálu 
Pražačka 

80868 3 988 600,00 3 739 340,00 

 
 
Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2020 
 

Název akce ORG 
Poskytnuto v 

Kč 
Požadavek na 

ponechání v Kč 
Údržba zeleně v MČ - Obnovy výsadeb Neinv. 7 000 000,00 724 429,56 
Realizace prvku drobné architektury - Vodní prvek 
v ul. Rokycanova 

Neinv. 
479 700,00 479 700,00 

Oprava 31 bytů Baranova až Viklefova Neinv. 16 260 470,00 16 260 470,00 
Řešení problematiky bezdomovectví Neinv. 542 100,00 342 100,00 
Digitalizace měření spotřeb energií na městské 
části Praha 3 

81216 1 000 000,00 1 000 000,00 

Virtuální elektrárna městské části Praha 3 81217 4 130 000,00 4 130 000,00 
Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem (rez. 2020) 81229 17 500 000,00 15 911 822,76 
Rekonstrukce bytového fondu svěřených MČ 81311 5 592 600,00 630 081,55 
Projektová příprava a realizace komunikací pro 
bezmotorovou dopravu 

81324 1 000 000,00 865 600,00 
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ZŠ a MŠ Chelčického - rek. Soc. zařízení vč. 
kanalizace (rez. 2020) 

81463 12 000 000,00 1 684 151,43 

Rekonstrukce bytového domu (ul. Husinecká 
569/9) 

81428 33 600 000,00 33 600 000,00 

Celkem  99 104 870,00 75 628 355,30 
 
 
V návaznosti na dopis čj. MHMP 35141/2021 ze dne 11. 1. 2021 byly vratky vyplývající 
z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 
2020 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2021.  
 
Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa 
(dotační tituly s ÚZ 98xxx)  ve výši 50,00 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP 
35141/2021 ze dne 11. 1. 2021 na účet hl. m. Prahy č. 94-1119011/0710 s použitím odpa 6330, pol. 
5347 tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 5. března 2021.  
 
Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2020 bude městským 
částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2020 
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2021) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se 
státním rozpočtem. 
 
Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů 
provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním 
vypořádání.  
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II. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 – POSKYTNUTÉ 
PROSTŘEDKY  

 

 

V rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 – poskytnuté prostředky se předkládá:  

A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí z peněžních fondů MČ 
Praha 3 za rok 2020 (v Kč) 

 finanční vypořádání Dotačního fondu MČ Praha 3, 

 finanční vypořádání Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, z něhož 

městská část Praha 3 poskytuje návratné finanční výpomoci, 

 
B. Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020 
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10 550 000,00

-95 600,00

10 454 400,00

-88 140,00

10 366 260,00

Par. Pol. Podpořená organizace Stručný popis využití Poskytnuto 
celkem 

Odvedeno v r. 
2020

K odvodu pro 
rok 2021

3421 5222 Loono, z.s.

Loono na školách – osobní náklady 
(projektový koordinátor, školitelé), 

edukační brožury, propagační materiály, 
model mužské a ženské pánve (ke 

kampani Dole dobrý), 2x model varlat (ke 
kampani #prsakoule)

26 200,00 26 200,00 0,00

4379 5213 WAKENHAT s.r.o.

Prevence kriminality pro seniory a 
handicapované osoby – osobní náklady 

(lektoři, figurant, osoba zajišťující 
fotodokumentaci a koordinaci projektu)

3 900,00 3 900,00 0,00

3419 5222 TJ Zora Praha z.s.

Otevřené turnaje 2020 – pronájem prostor, 
přeprava sportovního náčiní, technické 

zabezpečení a rozhodčí, medaile/diplomy 
a poháry, drobné materiálové vybavení, 

bčerstvení pro celodenní účastníky

24 800,00 24 800,00 0,00

3419 5222 Kriketová Akademie ČR, z.s.

Rodinný den s kriketem 2020 – 
propagace, zajištění a organizace akce, 

pronájem hřiště, osobní náklady 
(zdravotník, trenér, organizátor, 

moderátor), občerstvení pro děti, medaile 
a trofeje pro vítěze

18 300,00 18 300,00 0,00

3421 5222 spolek Kung - Fu škola Petry 
Lorenzové

Příměstský tábor Kung - Fu – výuka, 
pedagogický dozor, prostory, strava, 

odměny pro děti
22 400,00 22 400,00 0,00

3421 5222 OLYMP FLORBAL, z.s.

Podpora celoroční činnosti sportovního 
klubu OLYMP FLORBAL pro děti z MČ 

Praha 3 – částečná úhrada energií - voda, 
plyn, elektřina, nájem sportovních 

zařízeních

18 300,00 0,00 12 540,00

3421 5222 Centrum vzdělávání a volného 
času Duhové klubíčko, z.s.

Cestujeme a poznáváme s Duhovým 
klubíčkem V. – doprava, vstupné, 

půjčovné sportovního vybavení (např. 
kánoe, cyklistická kola ), odborné školení 

pracovníků (např. vodácký kurz)

18 700,00 0,00 11 700,00

3419 5222 České sportovní lezení z.s.

Lezení do škol – doprava mobilní stěny a 
dopadiště, montáž a demontáž mobilní 

stěny a dopadiště, část nákladů na montáž 
chytů a stavbu lezeckých cest na stěně

45 900,00 0,00 45 900,00

Finanční vypořádání - odvod do rozpočtu MČ Praha 3 (v r. 2021)

Celkem využito finančních prostředků z Dotačního fondu MČ Praha 3 v r. 2020 po 
zohlednění finančního vypořádání

Finanční prostředky poskytnuté z Dotačního fondu MČ Praha 3 celkem 

A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí z peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2020 (v Kč)

Skutečné čerpání Dotačního fondu MČ Praha 3 v r. 2020 po zohlednění finančního 
vypořádání

Finanční vypořádání - odvod do rozpočtu MČ Praha 3 (v r. 2020)

Dotační fond MČ Praha 3
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Par. Pol. Podpořená organizace Stručný popis využití Poskytnuto 
celkem 

Odvedeno v r. 
2020

K odvodu pro 
rok 2021

3421 5222 Elio, z.s.

Práce s třídním kolektivem s prvky 
prevence rizikového chování – osobní 

náklady (mzdy lektorů, psychologů, 
koordinátora projektu), materiál, provozní 

náklady

14 000,00 0,00 14 000,00

3419 5222 TJ Stadion Žižkov DDM Praha 
3 - Ulita, z.s.

TJ Stadion Žižkov DDM Praha 3-Ulita, z.s. 
(sál) – pronájem sálu na tréninky a 

soutěžní turnaje
18 300,00 0,00 2 900,00

3421 5222 SK Floorball Academy z.s.
Celoroční kurzy sportovní všestrannosti se 

specializací florbal pro děti a mládež z 
Prahy 3 – pronájem prostor

9 200,00 0,00 1 100,00

220 000,00 95 600,00 88 140,00Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Dotačního fondu MČ Praha 3
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5 884 249,05

0,00

0,00

0,00

0,00Finanční vypořádání splátek z poskytnutých návratných finančních výpomocí v roce 
2020

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

Pohledávky za poskytnuté vratné finanční částky, návratné finanční výpomoci k 
31.12.2020

Návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2020 celkem 

Předepsané splátky z poskytnutých návratných finančních výpomocí v roce 2020

Přijaté splátky v roce 2020 z návratných finančních výpomocí roku 2020
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PAR POL Příjemce dotace Název projektu / účel Částka v Kč

3421 5222 "Elio, z.s."

Práce s třídním kolektivem s prvky prevence 
rizikového chování  / osobní náklady (mzdy lektorů, 
psychologů, koordinátora projektu), materiál, provozní 
náklady 

14 000,00

3421 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Palečkova letní školka 2020  / nájemné prostor vč. 
vody a elektrické energie, výtvarné pomůcky, odměny 
lektorů, asistenta, koordinátorky projektu a registrací, 
služby účetní a uklízečky

134 700,00

3421 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Předškolák  / materiálové pomůcky, lektorné pro práci 
s dětmi, lektorné na semináře pro rodiče, náklady na 
telefon, školení pro tým, výroba a tisk letáků, mzda 
koordinátora projektu, nájemné a energie, mzda 
recepční

74 900,00

4379 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Jdeme za rodinou / částečné provozní náklady 
(nájemné, spotřeba el. energie, vodné a stočné), 
kancelářské potřeby, telefony terénních pracovnic, 
osobní náklady zaměstnanců projektu

244 000,00

4379 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Abeceda pro rodinu 2020 / nájem, energie a služby, 
opravy a údržba, kancelářské potřeby, vybavení 
(didaktické pomůcky, vybavení herny a kurzů),  
telefonní poplatky, poštovné, internet, nájem, právní a 
ekonomické služby, školení a kurzy pro lektory, 
mzdové náklady vč. pojištění

460 400,00

3525 5222 "soft palm" o. s.

Hospic Malovická / dofinancování provozních nákladů 
v oblasti dodávek el. energie a zajištění zvýšených 
požadavků na zajištění hygienických podmínek v 
prostorách hospice

43 400,00

3319 5213 A-LINGUA s.r.o.

Kulturní činnost spolku Krasomil, z.s. / propagace 
(tisk plakátů, grafické práce), honoráře (přednášející, 
účinkující, hudba), produkční zajištění, výstupy, 
články

19 400,00

4379 5222 Amelie, z.s.
Amelie občanům MČ Praha 3 / mzdové náklady vč. 
odvodů, materiálové náklady projektu a služby 
spojené s projektem 

7 100,00

3319 5222
Armáda spásy v České republice
,z. s.

Pěvecký sbor Radostné stáří / doprava a náklady 
spojené s vystoupením (pohonné hmoty, parkovné), 
provozní náklady (část nájmu a energií, kancelářské 
potřeby, ostatní spotřební materiál) 

22 000,00

4351 5221 Asistence, o.p.s.
Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2020 / 
mzdy osobních asistentů (DPP/DPČ/HPP) a  
koordinátorek osobní asistence (HPP)

38 500,00

3319 5222 Auto*Mat, z.s.
Zažít město jinak 2020 / osobní náklady (DPČ, DPP), 
cestovní náklady, materiál a služby, na pokrytí 
technického zajištění projektu, propagace

27 500,00

3311 5213 Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.

Příprava a realizace divadelních představení v roce 
2020 / náklady spojené s přípravou divadelních 
vystoupení (výroba kostýmů a rekvizit, mzda 
pedagoga, propagace, hudba) a s vlastním 
vystoupením (nájemné divadla)

23 400,00

3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s.
ARCHA BLÁZNŮ / nájem sídla spolku, pronájem 
zkušebny, výroba dekorací, kostýmů, nákup 
výtvarných a kancelářských potřeb, odměna umělcům

42 808,00

3419 5222 Boxing club Rebel z.s.
Obnova vybavení a nové pomůcky pro REBELÁTKA 
2020 / materiální vybavení (chrániče, dětské helmy 
apod.), boxovací panák

13 800,00

3319 5222 BUČI z.s.

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci - činnost 
2020  / pronájem zkušebních místností, technické 
zabezpečení činnosti souboru, nákup krojů, 
propagace souboru

41 300,00

3419 5222 BUČI z.s.
Fotbalový turnaj pro neregistrovaná dětská družstva 
2020 / přímé provozní náklady turnaje

5 200,00

Dotační fond (UZ 410)

Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020
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PAR POL Příjemce dotace Název projektu / účel Částka v Kč

Dotační fond (UZ 410)

3319 5212 Caháková Pavla

Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental 
power  / technické zabezpečení (ozvučení, promítací 
technika), honoráře účinkujících, související aktivity 
(pronájem, úklid)

22 300,00

4379 5221 Celesta Praha, z.ú.

Zdravé stárnutí – podpora aktivního života a 
občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3 / 
mzdové náklady (lektoři, koordinátor aktivit, manažer - 
odborný garant projektu), pronájem prostor na 
cvičení, nákup pomůcek na cvičení (podložky, 
overbally), právní a ekonomické služby 

13 400,00

4319 5221 Centrum ALMA, z.ú.

Poradna ALMA / osobní náklady (mzda 
adiktologického pracovníka vč. odvodů), provozní 
náklady (supervize, vzdělávání pracovníků, nájemné, 
služby mobilního operátora)

13 400,00

4319 5221 Centrum LOCIKA, z.ú.

Včasná pomoc pro děti ohrožené domácím násilím na 
Praze 3 / nájemné a energie, účetní a ekonomické 
služby, mzdové náklady (dětský psycholog, odborný 
pracovník pro práci s rodiči)

7 700,00

4344 5221 Centrum MARTIN o.p.s.

Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na 
trh práce pro osoby s mentálním postižením / zajištění 
financování mandatorních výdajů na provoz sociální 
služby (úhrada nájemného a spotřebovaných energií, 
vody a tepla, částečná úhrada mezd sociálního 
pracovníka vč. zákonných pojištění)

46 600,00

4377 5221 Centrum MARTIN o.p.s.

Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN / zajištění 
financování mandatorních výdajů na provoz sociální 
služby (úhrada nájemného a spotřebovaných energií, 
vody a tepla, částečná úhrada mezd sociálního 
pracovníka vč. zákonných pojištění)

11 800,00

3421 5221 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti zážitkovou 
formou  / mzdové náklady na lektory, náklady na 
pronájem učeben, učební pomůcky pro realizaci 
výuky, tisk a kancelářské potřeby, zajištění pitného 
režimu dětí a svačin 

23 600,00

4344 5221 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince 
z Prahy 3 / úhrada mzdových nákladů sociálních 
pracovníků

20 500,00

4379 5221 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Prevence sociálního vyloučení cizinců se zvláštními 
potřebami / osobní náklady (DPP pro lektory,  
profesních seminářů, mzdy pracovníků) nákup služeb 
externě zajištěných rekvalifikačních a počítačových 
kurzů

18 900,00

4344 5221
Centrum pro rodinu PSS a klinické 
adiktologie, z.ú.

Centrum pro rodinu, Integrace rodiny, Ambulantní 
léčba / spoluúčast na financování mezd a nájemného

6 400,00

3525 5221 Cesta domů, z.ú.
Domácí hospic Cesta domů / mzdové náklady 
zdravotních pracovníků

43 400,00

3525 5221 Cesta domů, z.ú.
Odlehčovací služby Cesty domů  / úhrada osobních 
nákladů (mzdové náklady vč. odvodů na sociální a 
zdravotní pojištění) odlehčovacích asistentů

22 200,00

3525 5221 Cesta domů, z.ú.
Poradna Cesta domů  / úhrada osobních nákladů 
(mzdové náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění) pracovníků přímé péče

15 800,00

3419 5222 Česká federace Powerchair Hockey, z. s.

Organizace Play off 2020 v Powerchair hockey / 
pronájem hal, ubytování, cestovné odměny pro 
rozhodčí a osobní asistenci, materiální náklady, 
pronájem prostor a technické zajištění slavnostního 
vyhlášení

13 275,00

4379 5222
Česká společnost pro duševní zdraví 
Praha, z. s.

Prevence dětí duševně nemocných rodičů  / 
spolufinancování mezd pracovníků (DPP), částečné 
provozní náklady (pobyty, pronájem prostor, energie, 
služby)

24 100,00
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PAR POL Příjemce dotace Název projektu / účel Částka v Kč

Dotační fond (UZ 410)

4379 5221 Česká unie neslyšících, z.ú.
Tlumočnická služba ČUN / mzdy zaměstnanců, 
nájemné, vybavení 

9 400,00

4379 5221 Česká unie neslyšících, z.ú. CSS ČUN Praha SAS  / provozní a osobní náklady 8 700,00

3319 5212 Činčera Matěj

Galerie SCHOKOLO – výstavní činnost v roce 2020  / 
pronájem prostoru galerie a provozní náklady (vč. 
energií, pojištění, zabezpečení), technická realizace 
výstavního programu (materiál a výroba "site- 
specific" výstavních instalací navržených speciálně 
pro konkrétní výstavu, instalace), administrativní, 
organizační a produkční činnost  

121 100,00

4371 5223 Diakonie ČCE - středisko Praha

Raná péče Diakonie rodinám MČ Praha 3 / mzdové 
náklady vč. odvodů (pracovnice v přímé práci s 
uživateli a THP), provozní náklady (literatura, 
speciální pomůcky)

22 200,00

4377 5222 Dílna Gawain, z.s.
Dílna Gawain, z.s. / částečná úhrada nákladů na 
energie sociálně terapeutické dílny  

6 700,00

3311 5212 Dobiášová Martina
Program Chemického divadla na rok 2020 / honorář 
účinkujících, technické zajištění, propagace 

26 500,00

3799 5493 Ďuríček Michal
Péče o ptáky v zimě / krmivo pro ptáky, materiál na 
krmítka a pítka

16 500,00

4371 5221 EDA cz, z.ú.

Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo 
kombinovaným postižením s bydlištěm na území 
Prahy 3  / částečné pokrytí provozních nákladů 
(telefony, nájemné, právní a ekonomické služby) a 
mzdových nákladů (poradkyně rané péče, vedoucí a 
administrativní pracovník) 

21 300,00

3543 5221 ERGO Aktiv, o.p.s.
Do práce s hendikepem  / část nákladů na mzdy 
pracovníků (sociální pracovník a pracovník v 
sociálních službách)

20 500,00

3543 5221 ERGO Aktiv, o.p.s.
Končím s nemocí / část nákladů na mzdy pracovníků 
(ergoterapeut, fyzioterapeut, logoped, lékař, 
psycholog, psychiatr) 

48 200,00

4356 5221 ERGO Aktiv, o.p.s.
Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením 
mozku / úhrada mzdy pracovníka v sociálních 
službách se vzděláním ergoterapeuta

28 900,00

4379 5213 FIXPUNKT Social Business s.r.o.
Comeback - charitativní obchod  / část mezd 
podpořených osob

9 700,00

4351 5222 Hewer, z.s.
Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 
2020 / částečná úhrada osobních nákladů pracovníků 
v přímé péči 

100 000,00

3525 5221 Hospic Štrasburk o.p.s.
Terminální onkologický hospic  / úhrada 
dodavatelských faktur telefonů, praní prádla, toaletní 
potřeby pro pacienty, čistící a desinfekční prostředky  

36 300,00

4379 5221 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

HOST - podpora sociálně ohrožené rodiny v Praze  / 
osobní náklady (mzdy, DPP, odvody, pojištění), 
ubytování vč. polopenze pro dobrovolníky, nájem 
(herna, terapeutická místnost, kancelář), software a 
databáze, služby IT, komunikační služby (telefony, 
internet, poštovné), právní a ekonomické služby, 
vybavení DHIM (koberec, mobilní telefon, notebook), 
potraviny (svačiny pro děti)

24 100,00

3319 5493 Hošek Jiří, doc. Mgr.

MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 24. ročník v 
roce 2020, realizace propagačních tiskovin  / 
propagační brožura festivalu, letáky, vstupenky, 
plakáty - kompletní grafické zpracování a tisk 

88 100,00

3421 5222 Cheer Academy, z.s.

Cheer Academy, z.s. / nákup kostýmů, pomů, 
cvičebních pomůcek, odpruženého koberce, 
sportovní obuvi, pronájem prostor, školení, 
soustředění, campy

45 900,00
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3319 5221
Institut Terezínské iniciativy, obecně 
prospěšná společnost

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 
2020 / grafické zpracování a tisk informačních a 
propagačních materiálů, produkce, pronájem 
ozvučení, zajištění elektriky pro ozvučení, doprava 
potřeb (stany na ochranu ozvučení a pro případ 
nepřízně počasí, stoly a židle pro návštěvníky), úklid

23 000,00

3419 5222 JULIUS, z.s.
Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky 2020 / 
nájem tělocvičny

36 700,00

3792 5222
Junák - český skaut, 4. přístav Jana 
Nerudy Praha, z. s.

Ekologické a enviromentální kroužky při 4. přístavu / 
doplnění vybavení pro činnost včelařského kroužku 
při 4. přístavu (ochranné obleky, barvy na úly, 
nástavky úlů, víčka na sklenice, rámečky, voskové 
mezistěny, léčivo k léčení včel, drobný spotřební 
materiál a vybavení), kurz na včelařské škole pro 
vedoucího kroužku, krmení pro ovce a slepice, 
náklady na veterinární ošetření a doplnění stáda ovcí

50 000,00

6409 5212 Kartáková Daniela

Rekonstrukce domu Pod Vítkovem / technické 
zajištění budovy (zpevnění nesoudržného zdiva), 
dozdění otvoru ve štítě, zhotovení kované brány ve 
stylu konce 19. století a její zabudování

27 500,00

3319 5222 Klub přátel Žižkova z.s.

Praha 3 je můj domov - Spolková činnost Klubu přátel 
Žižkova v roce 2020  / provozní náklady (služby, 
energie), přednášková, archivační a knihovnická 
činnost, propagace a tisk, internetové připojení, 
provoz webových stránek, kancelářské, hygienické a 
úklidové potřeby

36 700,00

3421 5222 Klub rodičů při Miličově domě

záchranářský den v MŠ Milíčův dům / materiální 
zabezpečení akce, tématické odměny a výukové 
materiály, občerstvení a pitný režim pro děti a 
záchranáře, dárky pro záchranáře, úhrada za 
přítomnost vozu zdravotnické záchranné služby

12 200,00

3543 5222 Klub rodičů při Miličově domě
Canisterapie pro děti s postižením integrované v MŠ 
Milíčův dům / účast vyškoleného canisterapeuta s 
vycvičeným psem

7 800,00

4379 5222 KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8
Kolpingův dům - krizová pomoc / část osobních 
nákladů pracovníka v sociálních službách (mzda, 
odvody) 

12 600,00

3319 5212 Korčák Ivo

Podpora rozvoje uměleckých a volnočasových aktivit 
na Praze 3 / honoráře na lektorskou činnost, 
pronájem prostoru, nákup materiálu, propagace a 
organizační a technické zajištění projektu

33 000,00

3421 5212 Kováříková Hana, Mgr.
Dějiny umění vyprávěné v příbězích, kurzy a 
workshopy  / nájem, výtvarný materiál, vstupné, 
propagace, osobní náklady

14 000,00

4379 5221 Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Ve dvou se to lépe táhne  / mzdové náklady 
(koordinátor mentoringového vztahu, poradkyně pro 
rodiče, supervizor dobrovolníků), provozní náklady

11 800,00

4379 5222 Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 / 
účetní a ekonomické služby, osobní náklady 

6 400,00

3421 5222 Loono, z.s.

Loono na školách  / osobní náklady (projektový 
koordinátor, školitelé), edukační brožury, propagační 
materiály, model mužské a ženské pánve (ke 
kampani Dole dobrý), 2x model varlat (ke kampani 
#prsakoule) 

26 200,00

4379 5222 Mamma HELP, z. s.

Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s 
rakovinou prsu a jejich blízké / osobní náklady (OON - 
DPČ a DPP) terapeutek a mzda pro koordinátorku 
pražského centra 

48 200,00
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4379 5222 Mamma HELP, z. s.

Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou 
prsu  / osobní náklady (OON - DPČ a DPP) 
fyzioterapeutek, cvičitelek a lektorek 
arteterapeutických programů a na nákup materiálu 
pro artedílnu 

4 800,00

3421 5221 Mateřská škola Paleček o.p.s.

Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 2020  / osobní 
náklady (koordinátorka projektu a registarcí, lektoři, 
účetní, pracovnice výdejny a asistence na výletech), 
nájemné, energie a náklady na provoz, úklid, výtvarné 
potřeby, tvorba, tisk a distribuce letáků, celodenní 
strava pro pedagogy, vstupy, výlety a cestovné dětí a 
pedagogů, kopírování, hygienické prostředky, 
didaktické pomůcky, telefony a internet, PR, 
aktualizace webu, fotografie a prezentace

128 400,00

4379 5222 Moudrá Sovička z.s.
Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3  / mzdové 
náklady („hodinový ajťák“, administrátor), doprava, 
ekonomické služby, propagace

14 500,00

3419 5221 My.Aktivity o.p.s.

Mladí tělem i duchem / pronájmy sportovišť, 
tělocvičen a dalších prostor potřebných k realizaci 
projektu - honoráře (DPČ, DPP, faktury) lektorů, 
trenérů, cvičitelů a osob, kteří projekt administrují a 
realizují, nákup sportovních pomůcek a vybavení 
nutnému k realizaci projektu, nákup grafických služeb, 
tisk materiálů, distribuce, správa sociálních sítí, 
zajištění občerstvení na akcích pro seniory a sociálně 
slabé

55 100,00

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Cyklus sportovních a pohybových kroužků pro děti z 
Prahy 3 / DPP lektorů a trenérů, administrace DPČ 
koordinátorů nájmy sportovišť a učeben materiálové 
náklady - sportovní a učební pomůcky náklady na 
reklamu a PR

82 600,00

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Letní příměstské pohybové tábory pro děti z Prahy 3 / 
pronájmy sportovišť, tělocvičen a dalších prostor 
potřebných k realizaci projektu, honoráře (DPČ, DPP, 
faktury) lektorů, trenérů, cvičitelů a osob, kteří projekt 
administrují a realizují, nákup sportovních pomůcek a 
vybavení, nákup grafických služeb, tisk materiálů, 
distribuce, správa sociálních sítí, zajištění občerstvení 
a obědů pro účastníky

64 200,00

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.
Dostupné kroužky od narození až do školky / nájmy 
učeben, DPP lektorů, DPČ koordinátora kroužků, 
pronájem systému na administraci, pomůcky 

131 000,00

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3  / nájem 
vnitřních prostor (klubovna a jídelna vč. energií), DPČ 
koordinátor táborů a koordinátor akcí, DPP vedoucí 
tábora, administrativa, zajištění programu (doprava, 
vstupy), stravování a pitný režim, praní prádla 

93 600,00

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Uličníci v pražských uličkách  / osobní náklady 
(koordinátoři akcí, průvodci, lektoři, odborníci grafické 
práce), tisk a distribuce, nákup profesionálního 
programu na akce, nákup materiálu, pronájmy prostor 

56 100,00

4379 5221 My.Aktivity o.p.s.

Rodinný klub Ulitka na Pražačce - celoroční aktivity 
pro rodiny Prahy 3  / osobní náklady (HPP manažerka 
rodinného klubu - poměrná část, DPČ recepce, DPP 
administrativní práce), online komunikace, grafické 
práce, pronájem tiskárny / kopírky, nákup vybavení, 
pronájem prostor, náklady na energie 

79 400,00
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4379 5221 My.Aktivity o.p.s.

Předškolka v Ulitce  / osobní náklady (DPP 
pedagogičtí pracovníci, koordinátor), nájemné 
klubovny, šatny, sociálního zařízení a sportovišť 
včetně tělocvičny, materiálové náklady, výukové 
vybavení a materiály 

60 000,00

4379 5221 My.Aktivity o.p.s.

Rodinný klub Ulitka na Pražačce - dobrovolnický 
program  / pronájmy prostor, DPP koordinátora 
dobrovolnic, materiálové náklady na akce pro 
dobrovolnice, vzdělávání dobrovolnic 

9 600,00

4379 5221 Národní ústav pro autismus, z.ú.

Poskytování komplexních služeb osobám s poruchou 
autistického spektra z MČ Praha 3 / kancelářské 
potřeby, telefony, nájemné, hrubé mzdy, pojistné ke 
mzdám

39 500,00

3421 5212 Nemec Ján, BcA.

Baletní mládí a Taneční dílny baletní školy v r. 2020 / 
pronájmy prostor na soutěž a taneční dílny, zajištění 
baletní soutěže „Baletní mládí 2020 (honorář poroty, 
organizace soutěže, zajištění cen, tisk diplomů), 
nákup kostýmů a látek, ušití a opravy kostýmů 
školního fundusu

70 200,00

3421 5212 Nemec Ján, BcA.

Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací 
činnosti a využití volného času dětí a mládeže na 
území Prahy 3 / nájem (prostory pravidelné výuky, 
představení vč. ozvučení), náklady na letní 
soustředění, nákup a ušití kostýmů 

84 200,00

3319 5222 Nerudný fest.cz
Mladí ladí jazz  / honoráře umělců vč. cestovních 
náhrad výkonných umělců, technické zajištění, 
propagace

86 300,00

3421 5221 Nová škola, o.p.s.

Společně v knihovně na Trojce 2020 / osobní náklady 
(koordinátor projektu a dobrovolníků, komunitní síťař, 
lektoři víkendového školení dobrovolníků, grafik, 
účetní), pronájem prostor pro školení dobrovolníků vč. 
jejich pojištění, pomůcky pro doučování, materiál na 
volnočasové aktivity, propagace (grafik, tvorba, tisk), 
překlady materiálů

32 700,00

3419 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

SPORTUJEME V NOVÉ TROJCE 2020 / mzdy 
přímých pracovníků projektu (DPP), tj. koordinátorů, 
lektorů jednotlivých programů a části nákladů na 
mzdy vedoucích a administrativních pracovníků (HPP, 
DPČ, DPP), pomůcky pro přímou práci s cílovou 
skupinou, odborná literatura, sportovní potřeby, 
kancelářské potřeby, hygienické potřeby, telefonní 
poplatky, ekonomické služby, odborné semináře a 
workshopy pro lektory sportovních programů, 
propagace, lektorné

36 700,00

3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO 
PŘEDŠKOLÁKY 2020  / osobní náklady (lektoři 
příměstských táborů, koordinátorky jednotlivých 
týdnů, vedoucí a administrativní pracovníci), pomůcky 
pro přímou práci s cílovou skupinou, výtvarné 
potřeby, drobné odměny do soutěží na táborech, 
vstupné a jízdné na jednotlivé akce, kancelářské 
potřeby, hygienické potřeby, nájemné, telefonní 
poplatky, právní a ekonomické služby, poplatky za 
provoz rezervačního systému

187 100,00
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3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

ŽIŽKOVSKÝ ROK 2020 - tradiční akce pro celou 
rodinu s programy pro muže Chlapi friendly  / osobní 
náklady (přímí pracovníci projektu, vedoucí a 
administrativní pracovníci), pomůcky pro přímou práci 
s cílovou skupinou, dárky do soutěží při akcích, 
výtvarné potřeby, doprovodný program, počítač pro 
koordinátorku akcí, identifikační trika, kancelářské 
potřeby, hygienické potřeby, telefonní poplatky, 
nájem, právní a ekonomické služby, tisk 
propagačních materiálů

74 900,00

3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ TROJKY PRO DĚTI 2020 / 
osobní náklady (přímí pracovníci projektu, vedoucí a 
administrativní pracovníci), pomůcky (hudební 
nástroje, stojany na noty, cvičební a edukační 
pomůcky apod.), odborná literatura a výtvarné 
potřeby, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, 
telefonní poplatky, právní a ekonomické služby, tisk 
propagačních materiálů, lektorné 

187 100,00

4379 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

V NOVÉ TROJCE VŠICHNI SPOLU 2020 / úhrada 
mezd přímých pracovníků projektu (HPP, DPČ, DPP), 
tj. koordinátorů, lektorů jednotlivých programů, 
vzdělávacích seminářů a poradců, část nákladů na 
mzdy vedoucích a administrativních pracovníků (HPP, 
DPČ, DPP), pomůcky pro přímou práci s cílovou 
skupinou, odborná literatura, výtvarné potřeby, 
kancelářské potřeby, hygienické potřeby, telefonní 
poplatky, právní a ekonomické služby, supervize 
týmu, tisk propagačních materiálů

722 400,00

3319 5222
Občanské sdružení Kultura pro mládež, 
z.s.

Zkusebny.com-Kultura pro všechny / nájemné, 
technické zajištění projektu

64 200,00

3421 5493 Pertlová Bára
Celoroční výtvarné kroužky v Ateliéru Kroužek  / 
ostatní osobní náklady (lektoři na DPP), nákup 
výtvarného materiálu

42 100,00

3421 5493 Pertlová Bára
Příměstské tábory v Ateliéru Kroužek 2020  
(OPRAVENÁ VERZE) / ostatní osobní náklady (lektoři 
na DPP), nákup výtvarného materiálu

45 000,00

3421 5222
Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina 
Kalich

Kališnická prázdninová činnost  / doprava, materiál na 
realizaci jednotlivých programů, vstupné, propagační 
materiály, ostatní osobní náklady

6 600,00

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – Příměstský tábor  / úhrada vstupů 
do památek, muzeí a dalších aktrakcí, nákup 
drobného spotřebního materiálu 

4 700,00

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – Víkendové akce  / pronájem 
základen, doprava, nákup drobného spotřebního 
materiálu a jídla

7 500,00

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – Pronájem skladu  / pronájem 
skladu

3 700,00

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – Pronájem tělocvičny  / pronájem 
tělocvičny

4 700,00

3319 5493 Pleskotová Tereza

Žižkovské mezidvorky 2020 / ilustrace klíčového 
vizuálu, ilustrace doprovodných materiálů (mapa, 
program, omalovánky), DTP práce, tisk (plakáty, 
letáky, mapky, programy, omalovánky) propagace na 
sociálních sítích, honorář pro účinkující, zajištění 
zázemí a vybavení, výlepní plochy (pronájem, výlep, 
odstranění) 

45 900,00

4356 5223
Pobočka Diakonie Církve bratrské v 
Praze 3

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením / 
mzdové prostředky, energie, pomůcky pro terapie, 
opravy a údržba, právní a ekonomické služby, 
stravovací služby, vstupné, fotopráce, cestovní 
náhrady

28 900,00
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4351 5221
POHODA - společnost pro normální život 
lidí s postižením, z.ú.

Asistence POHODA / hrubé mzdy osobních asistentů 
vč.odvodů na sociální a zdravotní pojištění, úhrada 
mzdového a finančního účetnictví a vzdělávání 
pracovníků přímé péče, energie, opravy a údržba

7 100,00

3319 5222 Porte z.s.

Fresh senior Praha 3 klub  / honoráře pro účinkující, 
přednášející, lektory, dramaturgická produkční 
činnost, propagace a tisk propagačních materiálů, 
zajištění techniky a pomůcek, pronájem prostor vč, 
pronájmu klavíru

119 300,00

3319 5222 Porte z.s.

Fresh Senior kultura Praha 3  / honoráře pro 
účinkující, přednášející, lektory, dramaturgická 
produkční činnost, propagace a tisk propagačních 
materiálů, zajištění techniky a pomůcek, pronájem 
prostor vč, pronájmu klavíru

100 900,00

3319 5221 Pražský hudební institut, z.ú.

14. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana 
Vychytila  / honoráře porotců soutěže, nájemné za 
koncertní sál, tisk brožur a plakátu, pořízení 
zvukového a obrazového záznamu ze soutěže a 
koncertu, odměny pro zajištění organizace soutěže a 
vedení webových stránek soutěže

60 600,00

4379 5222 Pro Dialog, z.s.

Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi VI na 
Praze 3  / osobní náklady (část platů odborných 
pracovníků, část odvodů sociálního a zdravotního 
pojištění), provozní náklady

38 500,00

4379 5221 Prostor plus o.p.s.

Program Pilot  / částečná úhrada mzdových nákladů 
na DPP pracovníka v nepřímé péči, administrativní 
zajištění realizace projektu, částečná úhrada 
materiálových nákladů (potraviny), energií (elektřina a 
plyn), školení a vzdělávání, cestovné pracovníků a 
pořádání výjezdů/akcí pro klienty - děti (ubytování, 
stravování, vstupné, jízdné)

8 700,00

4375 5222 R - Mosty, z.s.

Sociálně právní poradna R-Mosty / osobní náklady 
(hrubé mzdy, DPP, odvody), provozní náklady: 
materiálové (kancelářské potřeby, vybavení poraden, 
pohonné hmoty, tisky, lékárna) a nemateriálové 
(energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, opravy a 
údržba, nájemné, ostatní služby - telefony, poštovné, 
právní a ekonomické služby, školení a kurzy, 
supervize)

163 400,00

4375 5222 R - Mosty, z.s.

Nízkoprahový klub R-Mosty  / osobní náklady (hrubé 
mzdy, DPP, odvody), provozní náklady: materiálové 
(kancelářské potřeby, drobné vybavení klubu, 
pohonné hmoty, desinfekce, úklidový materiál, 
lékárna) a nemateriálové (energie, vodné a stočné, 
odvoz odpadu, opravy a údržba, nájemné, ostatní 
služby - telefony, poštovné, právní a ekonomické 
služby, školení a kurzy, supervize)

213 200,00

3311 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.

Divadelní spolek Proměna / nájmy prostor pro 
zkoušení souboru a na nájmy divadelních sálů na 
generálky a představení, osobní náklady spojené s 
produkcí, režií, dramaturgií, úpravou a tvorbou 
scénáře, propagace(grafické práce, tisk)

46 000,00

3419 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.
Pohybové programy pro seniory / mzdové náklady 
(lektor, provozní, koordinátor projektu), nájemné a 
údržba prostor, propagace

64 200,00

3421 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.
Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti 
dětí navštěvujících základní školy na Praze 3  / 
odměny lektorům, výukové materiály

46 800,00
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4319 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.

Občanská poradna REMEDIUM / osobní náklady 
(včetně odvodů), nájemné, povinné vzdělávání, úklid 
prostor, aktualizace ASPI, klientské databáze, 
odborná literatura, hygienické prostředky, vybavení 
poradny (DDHIM do 40 tis. Kč), telefony, poštovné, 
účetní služby, správa webu a sítě, kancelářské 
potřeby

70 000,00

4379 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.
Klub Remedium  / nájem a údržba prostor, účetnictví, 
školení sociálních pracovníků, mzdové prostředky

95 000,00

4379 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.

Vzdělávání seniorů / nájemné, část mzdy některých 
pracovníků projektu včetně odvodů, platby lektorům 
(lektorné + DPP), část mzdy DPP pro pokladní a IT 
pracovníka, část nákladů na úklid a propagaci

55 000,00

3419 5493 Richter Jiří
Vodní sporty Pražačka v roce 2020 / pronájem a 
provoz krytého bazénu Pražačka

32 100,00

4356 5221 Ruka pro život o.p.s.

Poskytování sociálních služeb občanům MČ Praha 3 / 
dofinancování hrubých mezd vč. pojištění pracovníků 
přímé péče, nájemné v DS Skloněná, vzdělávání a 
supervize pracovníků přímé péče, mzdové a finanční 
účetnictví

23 700,00

3329 5223
Římskokatolická farnost u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - 
Vinohrady

Obnova exteriéru hlavní lodi a sakristie kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady - etapa 
6 / obnova a restaurování fasády národní kulturní 
památky (kulturní památka zapsaná pod číslem 
40253/1-1332, NKP zapsaná pod číslem 363) za 
účelem jejího uvedení do řádného technického stavu

100 900,00

3329 5223
Římskokatolická farnost u kostela sv. 
Prokopa Praha - Žižkov

Oprava krytiny střechy kostela sv. Anny v Praze na 
Žižkově - 1.etapa  / krytiny tvrdé, klempířské 
konstrukce, lešení a zábory, VRN

119 300,00

4379 5221 SANANIM z. ú.

Pracovní a sociální agentura SANANIM, z.ú.  / 
materiálové náklady (pracovní a ochranné pomůcky 
pro klienty v programu), nemateriálové náklady 
(dofinancování nájmu a energií), osobní náklady 
(dofinancování nákladů pro pracovní 
terapeuty/asistenty)

19 300,00

4379 5221 SANANIM z. ú.

Ambulance pro gambling SANANIM z.ú. / 
nemateriálové náklady (energie a služby, podíl na 
vytápění prostor, internet, část nájemného), osobní 
náklady

23 000,00

4344 5222
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při 
dětské mozkové obrně, z. s.

Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s 
diagnózou DMO  / osobní náklady vč. odvodů pro tři 
fyzioterapeuty, zdravotní sestru, projektovou 
manažerku a ekonoma/účetního 

14 300,00

4319 5221 Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Pomocná ruka  / osobní náklady vč. pojištění 
(právník, sociální pracovník, psychosociální terapeut, 
koordinátor projektu, finanční manažer, interkulturní 
pracovníci), poměrné náklady na energie, nájemné, 
kancelářské potřeby, účetní, spoje, supervizi 
pracovníků, tlumočení a překlady

48 200,00

3419 5222 SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE

Závod Běchovice – Praha 124. ročník silničního 
závodu / zajištění sportovní trati (měření, certifikace, 
pronájem zázemí a zařízení, ozvučení, sprchy, úklid, 
navigace), osobní náklady (rozhodčí, delegát, 
zdravotník, apod.), odměny a občerstvení pro atléty, 
propagace

45 900,00

3312 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.

Síla hudby (koncertní činnost sborového studia 
Zvoneček - Praha včetně zahraniční soutěže v roce 
2020)  / pronájem prostor, propagace, doprava 
materiálu i osob na koncerty a soutěž, ubytování a, 
stravování, osobní náklady (korepetitoři, 
sbormistryně), propagace, notový materiál, pojištění, 
festivalový poplatek

116 500,00
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3421 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.

Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček - 
Praha v roce 2020 / doprava, ubytování, stravování 
všech účastníků, pojištění, materiálně-technické 
zabezpečení výtvarný materiál, drobné odměny do 
soutěží, vybavení lékárničky apod.), mzdové náklady 
(DPP)

46 800,00

3419 5222 Senior fitnes z. s.
Senioři Prahy 3 v pohybu / pronájem cvičebních a 
kancelářských prostor, odměny cvičitelů, osobní 
náklady (administrativní práce na projektu)

27 500,00

3419 5222 Senior fitnes z. s.
Fotbal v chůzi / pronájem sportoviště, odměny 
trenéra, zázemí organizace (pronájem kancelářských 
prostor)

11 900,00

4379 5222
Senioři České republiky, z. s., Základní 
organizace Praha 3

Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 / 
provoz klubu (energie a služby), poznávací zájezdy v 
ČR a k sousedům, zájezdy do českých lázní pro 
seznámení se s jejich léčitelským provozem, 
společenské a vzdělávací akce, příspěvky na kulturní 
a sportovní akce 

96 300,00

3421 5222 SK Floorball Academy z.s.
Celoroční kurzy sportovní všestrannosti se 
specializací florbal pro děti a mládež z Prahy 3 / 
pronájem prostor 

9 200,00

3419 5222 Smart Running z.s.

Běžecká škola Prahy 3 pro rok 2020 / částečné 
pokrytí nákladů na vedení tréninků, propagace, nákup 
materiálu a pomůcek pro realizaci tréninků, závodů a 
seminářů, pronájem šaten, zázemí a atletické dráhy, 
organizační a personální zajištění Běžecké školy a 
závodů a seminářů

18 300,00

6409 5225 Společenství vlastníků Biskupcova 1718

Revitalizace zeleně vnitrobloku poničeného 
housenkami bekyně velkohlavé. Likvidace odpadu 
kontaminovaného housenkami a obnova trávníků a 
osázení kytičkami / postřik stromů proti housenkám, 
vyprázdnění housenkami kontaminovaném obsahu 
kompostérů a volně ležícího odpadu na zahradě, 
odnos odpadu, obnova trávníkových ploch a vysazení 
nových kytiček poničených housenkami

49 700,00

6409 5225 Společenství vlastníků Malešická 21 a 23 

Revitalizace zahrady ve vnitrobloku Malešická 21 a 
23 / počáteční, přípravné práce revitalizace 
(prořezání stávajících stromů, úprava zeleně, 
výsadba nových rostlin, zkultivování a zatravnění 
terénu)

40 000,00

6409 5225
Společenství vlastníků Radhošťská 
1623/18, 20, 22, Praha 3

zeleň do předzahrádek, dvorků a balkonů / obnova 
předzahrádek, vytvoření nové zelené plochy pro 
setkávání a odpočinek obyvatel domu ve dvorcích a 
umístění truhlíků s květinami na balkóny domu

42 000,00

6409 5225
Společenství vlastníků Radhošťská 
1623/18, 20, 22, Praha 3

jímání dešťové vody / úprava okapových svodů, 
instalace velkokapacitních barelů na dešťovou vodu

12 000,00

6409 5225
Společenství vlastníků Radhošťská 
1623/18, 20, 22, Praha 3

rekonstrukce střechy Radhošťská 1623/18, 20, 22 / 
projektová dokumentace, demontáž starých vrstev, 
bourací práce, klempířské prvky, izolace proti vodě, 
tepelná izolace, položení nových vrstev střechy, 
zábor pozemku, přesun hmot, pronájem shozu na suť 
a kontejneru, odvoz a likvidace odpadu, prostupy a 
návazné práce uvnitř domu

73 400,00

3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Aero seniorům 2020  / propagace (tisk programů, 
letáků a plakátů, placená inzerce, distribuce, PR 
služby, grafické práce), licenční poplatky za autorská 
práva k uváděným filmům

68 800,00

3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Aertěk 2020  / ubytování dětí a lektorů (pronájem 
objektu), odměny lektorům, propagace

46 800,00
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3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Příměstské tábory v kině Aero 2020  / propagace, 
nákup spotřebního materiálu, náklady na lektory a na 
hlavní produkční táborů

37 400,00

3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Aeroškola 2020  / částečné krytí výdajů spojených s 
propagací projektu (koordinace inzerce, grafiky, 
webu, spolupráce s mediálními partnery, festivaly), 
online inzerci kurzů, tisk a grafika propagačních 
materiálů, pronájem ateliéru Aeroškoly

65 400,00

3421 5222 spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové
Příměstský tábor Kung - Fu  / výuka, pedagogický 
dozor, prostory, strava, odměny pro děti

22 400,00

3419 5222 Sportovní klub Žižkov Praha z.s.

Podpora sportovní aktivity obyvatel Prahy 3 / 
nafukovací hala (plyn, stavba a demontáž, elektřina), 
kuželna (voda, elektřina, údržba), kurty (elektřina, 
voda, údržba), zajištění rozhodčích a technické čety 
při pořádání tenisového turnaje, zajištění technického 
dozoru při pořádání tréninků handicapovaných 
(slabozrakých) sportovců

18 300,00

4374 5223
Středisko křesťanské pomoci Horní 
Počernice

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - 
Azylový dům  / provozní náklady v oblasti energií, 
materiálních nákladů a nájemného

91 500,00

3421 5222 Šikovné děti, z.s.

Příměstský řemeslný tábor Kutil Junior  / nájemné, 
lektorská činnost, nářadí, materiál, příprava, 
pomůcky, odměny, stravné, výlet, administrativa, 
pojištění, propagace, doprava

22 400,00

3421 5222 Šikovné děti, z.s. Šikovné děti - Kutil Junior  / lektorská činnost 14 900,00

3311 5493 Šplíchal Lubor

Celoroční činnost Divadla Aqualung v roce 2020 / 
honoráře umělců a technické složky, pronájem 
skladu, doprava, kostýmy a rekvizity, výroba scény, 
autorská práva, propagace, ostatní provozní náklady 

137 700,00

3319 5221 Tanec Praha z.ú.

TANEC DĚTEM 2020  / nájmy(zkušebny, technika), 
honoráře umělců (výuka, prezentace, semináře), 
materiál (výtvarný, cvičební a hudební pomůcky), 
doprava hudebníků, nástrojů a techniky, propagace, 
ostatní externí služby (produkce, videodokumentace, 
technické zajištění)

90 800,00

3319 5221 Tanec Praha z.ú.

Pohybově - hlasové dílny pro starší a seniory  / 
honoráře lektorů a hudebníků, technické služby 
divadla, pronájem techniky a studia, produkce a 
koordinace, propagace, materiál, slevy na vstupném

45 900,00

3421 5223 Teen Challenge International ČR

Volnočasové aktivity během školního roku a prázdnin 
pro znevýhodněné děti a mládež pořádané Centrem 
dětí a mládeže Teen Challenge Int.  / provozní 
náklady (plyn, elektřina, vodné a stočné, pojistné, 
internet, telefony, svoz odpadu), propagace, 
lyžařžařský výcvik (ubytování, jízdné, vleky, cestovné, 
potraviny (vlastní strava), hygienické potřeby, 
vybavení lékárny), letní tábor (ubytování, doprava, 
potraviny, pohonné hmoty (zásobovací auto), lékárna, 
drogerie), vodácký tábor (půjčovné a vybavení lodí, 
kemp, cestovné, strava)

93 500,00
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3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I

Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, 
soustředění - oddíl basketbalu / sportovní vybavení a 
další výdaje (míče, dresy, mzdy trenérů (DPP), 
provoz (el.energie, úklid, plyn, vodné-stočné), 
zajištění utkání (odměny pro rozhodčí, startovné, 
cestovné, stravné), letní výcvikové tábory (ubytování, 
stravování, pitný režim, nájem sportoviště, odměna 
pro trenéry, pronájem haly), zdravotní zabezpečení a 
materiál

128 400,00

3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I

Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, 
soustředění a závody (mistrovské soutěže), provozní 
náklady - oddíl trampolín / letní tábor (ubytování, 
stravování, dopravné za převoz trampolín, žíněnek, 
bicyklů, pitný režim, cestovní náhrady, občerstvení na 
výlety a odměny při soutěžích), mzdové náklady 
(trenéři), výjezdy na soutěže (startovné, ubytování, 
cestovní náhrady)

64 200,00

3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I

Podpora cílené a systémové práce cvičitelů - oddíl 
sokolské všestrannosti / odměny (DPP) pro cvičitele, 
nákup cd přehrávače (cvičení při hudbě) a další 
materiální vybavení 

27 500,00

4379 5221 Tichý svět, o.p.s.

Tichá linka / částečná úhrada mzdových nákladů 
tlumočníků a operátora Tiché linky, obnova techniky 
pro tlumočníky a služby (supervize a informace o 
službě)

28 900,00

3419 5493 Tišer Stanislav

Účast na celostátní lize v boxu Box club Žižkov v roce 
2020 / doprava, ubytování, stravné (výjezdy na 
závody po celé České republice), nominace na MČR 
vč. dopravy, ubytování a stravy, dovybavení 
tělocvičny, nákup nových dresů na zápasy

27 500,00

3421 5493 Tišer Stanislav

Projekt DUO prevence kriminality a drog Box club 
Žižkov v roce 2020 / pronájem tělocvičny, sportovní 
vybavení (boxerské lapy, rukavice, švihadla, helmy, 
ochranné pomůcky na sparing a zápasy), sportovní 
soustředění (doprava, strava a ubytování), exhibiční 
zápasy (zapůjčení, stavba a bourání ringu, odměny 
pro rozhodčí, zdravotníky a věcné ceny pro účastníky 
zápasů)

55 000,00

3419 5222
TJ Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita, 
z.s.

TJ Stadion Žižkov DDM Praha 3-Ulita, z.s. (sál) / 
pronájem sálu na tréninky a soutěžní turnaje

18 300,00

3419 5222 TJ Zora Praha z.s.

Otevřené turnaje 2020 / pronájem prostor, přeprava 
sportovního náčiní, technické zabezpečení a 
rozhodčí, medaile/diplomy a poháry, drobné 
materiálové vybavení, bčerstvení pro celodenní 
účastníky 

24 800,00

3525 5221 TŘI, o.p.s.
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech / provozní 
náklady, nákup zdravotnického materiálu, opravy a 
údržba, osobní náklady vč. odvodů

36 300,00

3319 5222
UNIJAZZ - sdružení pro podporu 
kulturních aktivit, z. s.

Čítárna Unijazzu / pronájem prostor, produkčně-
dramaturgické zabezpečení programu, propagace, 
honoráře umělců

137 700,00

4379 5213
Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha s.r.o.

Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů 
a dětí s postižením - aplikace nových trendů do 
oblasti speciálně pedagogické podpory / 
osobní/personální náklady DPP (koordinátor projektu, 
finanční řízení projektu, administrativní pracovník, 
odborný dohled, aktéři aktivit a vedení studentů, 
pečovatelská služba), materiální náklady (spotřební 
materiál pro volnočasové aktivity)

14 300,00

3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s.
Příspěvek na dopravu k utkáním a soustředěním / 
zajištění dopravy k utkáním mimo Prahu a zajištění 
soustředění

55 000,00

3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s.
Příspěvek na pronájem sportoviště Pražačka a 
tělocvičen na ZŠ Prahy 3 / pronájem sportoviště

82 600,00
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3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s.
Příspěvek na krytí provozních nákladů -sportoviště 
Vítkov / pronájem sportoviště, údržba travnaté plochy, 
úhrada nákladů za energie (elektřina, voda)

82 600,00

3312 5493 Vyplel Jakub

ProDech 2020 - Podpora činnosti uměleckého tělesa 
Žižkovská smršť / pronájem zkušebních prostor, 
obnova hudebního vybavení, oprava hudebních 
nástrojů, pořízení hudebního materiálu, doprava 
orchestru na hudební vystoupení, propagace

29 400,00

4379 5213 WAKENHAT s.r.o.
Prevence kriminality pro seniory a handicapované 
osoby / osobní náklady (lektoři, figurant, osoba 
zajišťující fotodokumentaci a koordinaci projektu) 

3 900,00

3421 5222 Yogadana, z.s.
Jóga pro děti a mládež  / částečná úhrada nákladů na 
lektory, na nájem a energie, propragace

14 000,00

3792 5222 Záhony pro školky z.s.

Záhony pro školky / vytvoření bylinkových záhonů na 
školních zahradách, včetně sadby, osiva a 
zahradnických pomůcek, zajištění seminářů pro 
vyučující a workshopů pro děti, Sešity malého 
zahradníka, koordinace projektu

44 200,00

3421 5212 Zach Tomáš
Klub Sestry v Sukni - Nájem klubovny, školící 
místnosti a skladu / pronájem klubovny 

42 100,00

4379 5212 Zach Tomáš

Klub Sestry v sukni - Vzdělávání a zapojování 
mládeže do péče o hendikepované spoluobčany  / 
školící materiál, občerstvení pro účastníky, pojištění 
odpovědnosti účastníků projektu, náklady spojené s 
ubytováním a stravováním, výcvik přímé asistence 
osob se zdravotním znevýhodněním, obsahová, 
redakční příprava a publikace metodické příručky 

15 800,00

3329 5223 Židovská obec v Praze
Provedení záchraných prací na staticky havarijních 
náhrobcích na Novém židovském hřbitově / oprava, 
stabilizace a restaurování náhrobků

100 900,00

3543 5223 Židovská obec v Praze
Domácí zdravotní péče / částečná úhrada mzdových 
nákladů, zdravotnický materiál 

18 200,00

4351 5223 Židovská obec v Praze
Osobní asistence / částečné pokrytí mzdových 
nákladů klíčových pracovníků v přímé péči 

39 500,00

8 955 583,00    CELKEM - dotační fond UZ 410
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3421 5222 Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY

Žižkovské Světlušky jdou za dobrodružstvím - Celoroční 
činnost dětského turistického oddílu Světlušky vč. výprav a 
táborů / doprava a ubytování na výpravách a táboře, pronájem 
sportovního a outdorového vybavení, spotřební materiál na 
schůzky, výpravy a tábor, dřevo, nářadí, kuchyňské vybavení, 
ekologické mycí prostředky

30 000,00 Kč

3421 5222 Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI

Celoroční činnost turistického oddílu - schůzky, výpravy, letní 
stanový tábor a vybavení klubovny / doprava a ubytování na 
výpravách a táboře, vybavení klubovny novým nábytkem, 
pojištění, nájem, drobný materiál a pomůcky na schůzky, 
sportovní a outdoorové potřeby na výpravy, obnova materiálu 
a náklady na topné dřevo

37 400,00 Kč

3421 5222 Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N.

Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2020 / nájem za klubovnu, 
rekonstrukce a vybavení klubovny, materiál na oddílové 
schůzky, náklady na dopravu materiálu a osob na tábor, 
drobný spotřební materiál a kancelářské potřeby, ubytování, 
vstupy (hrady, zámky, bazén, ekocentra apod.)

46 800,00 Kč

3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s.
ARCHA BLÁZNŮ / nájem sídla spolku, pronájem zkušebny, 
výroba dekorací, kostýmů, nákup výtvarných a kancelářských 
potřeb, odměna umělcům

34 292,00 Kč

3419 5222 Boxing club Rebel z.s.
Podpora na provoz spolku BC Rebel 2020  / částečné pokrytí 
nájmu

36 700,00 Kč

3419 5222 BUČI z.s.
Fotbalový turnaj pro neregistrovaná dětská družstva 2020 / 
přímé provozní náklady turnaje

13 200,00 Kč

3421 5222 BUČI z.s.
Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin / doprava 
na akce

27 500,00 Kč

3421 5222 BUČI z.s.

Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 2020  / 
ubytování a stravování dětí, cestovné, osobní náklady 
(vedoucí tábora, lektor tance, vedoucí turistiky), pomůcky a 
materiály pro táborové hry, vstupné do památkových objektů

44 900,00 Kč

3421 5222
Centrum vzdělávání a volného času Duhové 
klubíčko, z.s.

Dostaňme děti z ulic XI.  / pronájem učeben a tělocvičen na 
pravidelné kroužky, materiální vybavení kroužků (flétna, 
keramika, anglická konverzace, doučování, výtvarné dílny) a 
vybavení sportovních kroužků (jóga, florbal), zvyšování 
odbornosti pro lektorku dětské jógy a trenéry florbalu

18 700,00 Kč

3421 5222
Centrum vzdělávání a volného času Duhové 
klubíčko, z.s.

Prázdniny s Duhovým klubíčkem V.  / vstupné (muzea, hrady, 
zámky, parky atd.), doprava 

18 700,00 Kč

3421 5222
Centrum vzdělávání a volného času Duhové 
klubíčko, z.s.

Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem V.  / doprava, 
vstupné, půjčovné sportovního vybavení (např. kánoe, 
cyklistická kola ), odborné školení pracovníků (např. vodácký 
kurz) 

18 700,00 Kč

3419 5222 Club Sport Vítkov, z.s.

Beachvolejbal pro každého / osobní náklady (kvalifikovaní 
trenéři a zdravotní dozor), částečné pokrytí provozních 
nákladů v zimních měsících spojených s chodem haly 
(vytápění haly, osvětlení haly), tréninkové pomůcky, 
fotodokumentace a propagace, ceny pro účastníky

22 900,00 Kč

3419 5222 Club Sport Vítkov, z.s.
Pohyb hrou / náklady na kvalifikované trenéry, tréninkové a 
soutěžní vybavení (empire pro rozhodčí, míče, sítě), energie 
(provoz haly, oddělené nádrže na topný olej)

32 100,00 Kč

3421 5222 Club Sport Vítkov, z.s.

Příměstské tábory 2020 (jaro-léto-zima)  / osobní náklady 
(kvalifikovaní trenéři, zdravotní dozor) stravování a pitný 
režim, ceny do soutěží, nákup společenských her, propagace 
a fotodokumentace, pronájem tělocvičny, vytápění haly 

121 600,00 Kč

3419 5222 Česká federace Powerchair Hockey, z. s.

Organizace Play off 2020 v Powerchair hockey / pronájem hal, 
ubytování, cestovné odměny pro rozhodčí a osobní asistenci, 
materiální náklady, pronájem prostor a technické zajištění 
slavnostního vyhlášení

14 225,00 Kč

3419 5222 České sportovní lezení z.s.
Lezení do škol / doprava mobilní stěny a dopadiště, montáž a 
demontáž mobilní stěny a dopadiště, část nákladů na montáž 
chytů a stavbu lezeckých cest na stěně

45 900,00 Kč

3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy 
Praha, z. s.

Lakrosový kroužek u 4. přístavu  / doprava a cestovné na 
výjezdové akce, sportovní vybavení, pronájem tělocvičny na 
zimní přípravu a náklady spojené s pořadáním turnajů

18 400,00 Kč

3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy 
Praha, z. s.

Tábory 4. přístavu  / drobný spotřební materiál a vybavení na 
tábory, doprava a cestovné, vstupné, pronájmy tábořišť a 
základen

28 100,00 Kč

3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy 
Praha, z. s.

Příměstské tábory Krtečci 2020  / vstupné na akce (muzeum, 
planetárium, aquapark, jumppark atd.), doprava (jízdenky, 
proplacení cest mimopražským vedoucím, doprava potravin 
atd.), drobný spotřební materiál a drobné vybavení, ceny pro 
děti, nákup některých potravin 

35 600,00 Kč

Dotační fond (UZ 98)

Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2020
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3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy 
Praha, z. s.

Zázemí a vybavení pro činnost 4. přístavu / provozní náklady 
(elektrická energie, plyn, pojistné), nákup materiálu a 
vodáckého vybavení, údržba a opravy kluboven, zhotovení 
krakorců v přístřešku na lodě, kurzy pro vedoucí oddílů

56 100,00 Kč

3419 5222 Klub národní házené Spoje Praha, z. s.

KNH Spoje Praha v roce 2020 / pronájmy hřiště, tělocvičen a 
sportovních hal, materiální zabezpečení (sportovní náčiní, 
tréninkové oblečení), pořadatelství akcí (pronájem sportoviště, 
odměny vítězům, materiál pro přípravu dětského dne, výroba 
textilu pro turnaj v miniházené, platba rozhodčím), trenéři 
mládeže (DPP, sportovní náčiní, školení), doprava na utkání, 
startovné na turnajích, soustředění (ubytování, stravování, 
vstupy (vleky), výroba sportovních triček či dalšího textilu)

55 100,00 Kč

3419 5222 Kriketová Akademie ČR, z.s.

Turnaj o pohár Kriketové Akademie 2020 / zajištění, 
organizace a propagace turnaje (pronájem haly, zdravotník, 
trenéři, organizátoři, moderátoři, medaile a trofeje, pitný režim 
pro účastníky)

18 300,00 Kč

3419 5222 Kriketová Akademie ČR, z.s.

Rodinný den s kriketem 2020 / propagace, zajištění a 
organizace akce, pronájem hřiště, osobní náklady (zdravotník, 
trenér, organizátor, moderátor), občerstvení pro děti, medaile 
a trofeje pro vítěze

18 300,00 Kč

3421 5222 LUDUS MAGNUS, z.s.
Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3 / trenérské a 
organizační zajištění, materiální vybavení, odměny pro 
účastníky, propagace  

67 400,00 Kč

3421 5222 OLYMP FLORBAL, z.s.
Podpora celoroční činnosti sportovního klubu OLYMP 
FLORBAL pro děti z MČ Praha 3 / částečná úhrada energií - 
voda, plyn, elektřina, nájem sportovních zařízeních

18 300,00 Kč

3421 5222 Orel jednota Praha - Balkán

Orel jednota Praha Balkán turnaje, soustředění a kempy pro 
děti a mládež / částečná úhrada nákladů nájmu sportovního 
zařízení, materiální zajištění soustředění, stravné pro 
účastníky a organizační zajištění akcí

45 900,00 Kč

3421 5222 OSVĚTA z.s.

Pohybové centrum pro zrakově postižené děti (udržování 
provozu) / nájem, dokončení základní rekonstrukce 
pohybového centra (posuvné vibrační dveře, rezonanční 
podlaha, světelný panel)

18 300,00 Kč

3421 5222 Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich

Kališnická pravidelná činnost / nájemné klubovny, drobná 
údržba a opravy, obnova vybavení klubovny, propagace, 
materiál  (sportovní a tábornické vybavení, kancelářské 
potřeby, aj.), doprava účastníků a materiálu na a z tábora, 
obnova táborového vybavení, personální náklady

40 200,00 Kč

3421 5222 Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie
147. PS Galaxie – klubovna  / pronájem klubovny, pořízení 
drobného spotřebního, výtvarného a administrativního 
materiálu, drobné opravy

14 000,00 Kč

3421 5222 Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie
147. PS Galaxie – Letní tábor  / pronájem základny, doprava, 
jídlo, nákup spotřebního materiálu, sportovního vybavení, 
výtvarného materiálu

18 700,00 Kč

3419 5222 Raptor Dojang, z.s.
Olympijský sport Taekwondo WT / nájem tělovýchovného 
zařízení 

32 100,00 Kč

3421 5222 spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové Letní soustředění / částečná úhrada ubytování a stravy 32 100,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub FC Bučis Team, z.s.
Pronájem haly SH VŠE, Na Třebešíně 3215/1, Praha 3 pro 
zajištění celoročního provozu Sportovního klubu FC Bučis 
Team / pronájem haly  

45 900,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.
Mámo, táto zkus to taky !!! Děti dětem. / technické a 
organizační zajištění obou akcí, ceny pro účastníky

13 800,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.
Halový pohár "JESKY" / pronájem haly, organizační a 
technické zabezpečení závodu

18 400,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.
Trenérský seminář / lektorné, ubytování účastníků semináře, 
náklady na výrobu sborníku

18 400,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.
Jarní běhy mimo dráhu a soutěžní pohár "JESKY" pro 
přípravky a žactvo, adventní soutěžení / technické a 
organizační zajištění závodů, ceny pro účastníky

36 700,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.

Prázdninové léto s "JESKOU" / zajištění programu (vstupné, 
doprava, obědy, svačiny a pitný režim pro účastníky, odměny 
pro vedoucí, materiál na hry, diplomy, medaile, účastnická 
trika

41 300,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.
Údržba a rozvoj atletického hřiště / nákup stanů a laviček, 
opravy kryt výška a skok o tyči, výměna kryt doskočiště do 
dálky, doplnění písku

45 900,00 Kč

3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.

Doprava na závody a soustředění / doprava na soustředění 
(Strážné v Krkonoších, Lučkovice, Litomyšl, Albrechtice nad 
Vltavou) a mistrovské soutěže (Ostrava, Třinec, Uherské 
Hradiště)

64 200,00 Kč
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3419 5222 Sportovní klub Žižkov Praha z.s.

Celoroční podpora sportu dětí a mládeže oddílů SK Žižkov 
Praha z.s. / opravy a údržba sportovního materiálu 
(kanoistika, tenis, kuželky), nájem tělocvičních prostor pro 
zimní přípravu mládeže, celoroční trenérská činnost, startovné 
na soutěžích, technické zabezpečení mládežnických akcí

18 300,00 Kč

3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.
Letní soustředění oddílu judo / náklady spojené s realizací 
soustředění (ubytování, stravování, pronájem tělocvičny, 
cestovné a mzdy trenérů)

91 700,00 Kč

3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.
Zajištění sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II v oddílech dětí a 
mládeže / úhrada provozních nákladů, energií a služeb, mzdy 
a odvody, opravy a údržba

119 300,00 Kč

1 594 417,00    CELKEM - dotační fond UZ 98
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Zápisy z projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených městskou částí Praha 3 za rok 2020 

 
 

 

Níže uvádíme zápisy z projednávání rozborů hospodaření s řediteli příspěvkových organizací, které 

se konají každoročně za účelem zhodnocení hospodářského výsledku předešlého kalendářního roku 

a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příslušných organizací. V rámci 

tohoto projednávání se diskutují i požadavky na neodkladné investiční akce a nutné opravy, v případě 

kulturních organizací rovněž kulturně společenská náplň jejich činností. 
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Z Á P I S 
 

z projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti 
za rok 2020 

 
Datum konání: 14. května 2021 
 
Přítomni:  Mgr. Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 

PhDr. Jiří Drahota, ředitel Integračního centra ZAHRADA v Praze 3 
Bc. Petra Gabriel Lojdová, ředitelka Ošetřovatelského domova Praha 3 
Ing. Zdeněk Vacek, Pečovatelská služba Praha 3 
Ing. Jiří Šimůnek, host 
Ing. Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 
Ing. Michal Studničný, vedoucí oddělení investic příspěvkových organizací 
odboru technické správy majetku a investic  
Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí 
 

 
INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAHRADA V PRAZE 3  
 
Integračnímu centru Zahrada v Praze 3 byl v roce 2020 poskytnut neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele ve výši 3 748,7 tis. Kč a příspěvek na odpisy nemovitého majetku ve výši 
212,3 tis. Kč. Dále obdržela organizace dotaci na provoz od hlavního města Prahy ve výši 
5 000,0 tis. Kč, příspěvek – dotaci z MPSV ve výši 3 457,0 tis. Kč a příspěvek ve formě dotace 
v rámci grantového řízení HMP ve výši 2 972,0 tis. Kč. Organizace dále obdržela dotace  
a příspěvky spojené s výskytem onemocnění covid-19 v České republice v celkové výši 
2 175,6 tis. Kč. 
 
Výnosy činily celkem 4 526,6 tis. Kč.  
 
V hlavní činnosti tvořily výnosy dávky od zdravotních pojišťoven 2 563,0 tis. Kč, poplatky od 
klientů za služby 1 100,8 tis. Kč a za stravné 345,0 tis. Kč. Ostatní výnosy v roce 2020 byly 
449,6 tis. Kč. 
 
V doplňkové činnosti byly výnosy celkem 68,2 tis. Kč (nájmy a prodej výrobků). 
 
Náklady činily celkem 21 436,2 tis. Kč.  
 
V oblasti nákladů na hlavní činnost tvoří významnou část osobní náklady v celkové částce 
18 003,5 tis. Kč (12 594,9 tis. Kč mzdové náklady, OON 438,5 tis. Kč, zákonná pojištění 
4 249,3 tis. Kč, zaměstnanecký fond 251,9 tis. Kč a ostatní 468,9 tis. Kč). V organizaci 
pracovalo 27,44 pracovníka v průměrném přepočteném stavu na plné úvazky (limit počtu 
zaměstnanců na rok 2020 byl 28,0). 
Spotřební nákupy byly čerpány v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 1 222,4 tis. Kč. Hlavními 
položkami byla spotřeba energií ve výši 659,9 tis. Kč, spotřební materiál 306,9 tis. Kč  
a potraviny 128,5 tis. Kč.  
Náklady na služby činily v hlavní a vedlejší činnosti 1 443,1 tis. Kč. Na opravy a údržbu bylo 
použito 333,9 tis. Kč. Dalšími významnými náklady byly účetnictví, výkaznictví, rozbory – 
472,4 tis. Kč, odvoz odpadů a úklid – 41,3 tis. Kč, výkony spojů – 53,7 tis. Kč, revize, paušály, 
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ostatní nevýr. práce - 95,3 tis. Kč, právní a poradenské služby – 43,5 tis. Kč a ostatní 
373,0 tis. Kč.   
 
Konečný stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 byl 1 313,3 tis. Kč. Konečný stav investičního 
fondu k 31. 12. 2020 byl 1 132,3 tis. Kč. Konečný stav fondu odměn k 31. 12. 2020 byl 
35,6 tis. Kč.  
 
Organizace dosáhla v roce 2020 kladného hospodářského výsledku:  
 v hlavní činnosti:  611,1 tis. Kč  
 ve vedlejší činnosti: 44,9 tis. Kč 

 
Zlepšený hospodářský výsledek v roce 2020 navrhuje organizace přesunout do rezervního 
fondu. 

 
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 je denní stacionář určený klientům s kombinovanými 
vadami ve věku od 2 do 26 let.  
 
 
OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV PRAHA 3 
 
Ošetřovatelskému domovu Praha 3 byl v roce 2020 poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 
8 889,7 tis. Kč a příspěvek na odpisy nemovitého majetku ve výši 815,3 tis. Kč. Organizaci 
byla přiznána státní neinvestiční dotace z MPSV pro rok 2020 ve výši 17 577,0 tis. Kč  
a příspěvek ve formě dotace v rámci grantového řízení HMP ve výši 6  000,0 tis. Kč. 
Organizace dále obdržela dotace a příspěvky spojené s výskytem onemocnění covid-19 v České 
republice v celkové výši 8 177,3 tis. Kč.  
 
Výnosy činily v hlavní a vedlejší činnosti celkem 22 375,0 tis. Kč.  
 
V hlavní činnosti nejvyšší položky výnosů činily platby klientů za pobyt 6 870,1 tis Kč, 
příspěvek na péči 6 628,5 tis. Kč, stravné 5 812,0 tis. Kč. Dále příjmy od zdravotních pojišťoven 
2 402,4 tis. Kč a ostatní 370,4 Kč.  
 
Doplňková činnost je realizována formou prodeje obědů mimo areál Ošetřovatelského domova 
Praha 3. Výnosy z doplňkové činnosti činí 291,6 tis. Kč a náklady 264,4 tis. Kč.   
 
Náklady celkem činily 63 155,8 tis. Kč.  
 
V oblasti nákladů tvoří významnou část osobní náklady 48 077,1 tis. Kč (mzdové náklady 
35 168,8 tis. Kč, OON 221,2 tis. Kč, zákonná pojištění 11 846,2 tis. Kč, zaměstnanecký fond 
703,4 tis. Kč a ostatní 137,5 tis. Kč). V organizaci pracovalo 69,69 pracovníka v průměrném 
přepočteném stavu (limit počtu zaměstnanců na konci roku 2020 byl 72,0).  
Spotřební nákupy celkem činily 9 179,6 tis. Kč. Hlavními náklady byly potraviny 
3 188,1 tis. Kč, spotřební materiál 3 051,9 tis. Kč a spotřeba energií 2 810,1 tis. Kč.  
Náklady na služby činily celkem 4 710,5 tis. Kč. Hlavními službami byly odvoz odpadů a úklid 
2 022,7 tis. Kč, opravy a údržba 532,6 tis. Kč, účetnictví, výkaznictví, rozbory 540,5 tis. Kč  
a ostatní 1 509,1 tis. Kč. 
Ostatní finanční náklady jsou ve výši 24,1 tis. Kč.  
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Konečný stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 byl 1 877,7 tis. Kč. Konečný stav investičního 
fondu k 31. 12. 2020 byl 473,7 tis. Kč. Konečný stav fondu odměn k 31. 12. 2020 byl 10,4 tis. 
Kč.  
 
Organizace dosáhla v roce 2020 kladného hospodářského výsledku:  
 v hlavní činnosti:  651,3 tis. Kč,  
 v doplňkové činnosti:  27,2 tis. Kč.  

 
Zlepšený hospodářský výsledek v roce 2020 navrhuje organizace přesunout do rezervního 
fondu (551,3 tis. Kč) a do fondu odměn (100 tis. Kč). 
 
Ošetřovatelský domov Praha 3 poskytuje dvě sociální služby – domov pro seniory a 
odlehčovací služby. V roce 2020 byly občanům MČ poskytovány služby ve dvou objektech – 
Pod Lipami 44 a Habrová 2. Celková kapacita služby domov pro seniory byla 87 lůžek (70 
lůžek Habrová 2, 17 lůžek Pod Lipami 44) a odlehčovací služby 7 lůžek (Pod Lipami 44).  
 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3 
 
Pečovatelské službě Praha 3 byl v roce 2020 poskytnut neinvestiční příspěvek zřizovatele 
v celkové výši 2 235,5 tis. Kč. Organizaci byla v roce 2020 přiznána státní neinvestiční dotace 
MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 18 712,0 tis. Kč a příspěvek ve formě dotace 
v rámci grantového řízení HMP ve výši 7  859,0 tis. Kč. Organizace dále obdržela dotace na 
odměny a náklady spojené s výskytem onemocnění covid-19 v České republice v celkové výši 
2 431,8 tis. Kč.  
 
Doplňkovou činnost Pečovatelská služba v roce 2020 fakticky neprovozovala. 
 
Výnosy celkem činily 5 192,1 tis. Kč. 
 
Výnosy z poskytování pečovatelské služby činily 4 859,9 tis. Kč, příjem z přechodného pobytu 
70,8 tis. Kč, převody z fondů byly 148,6 tis. Kč a ostatní výnosy (nadační dar, úroky) činily 
112,8 tis. Kč.  
 
Náklady celkem činily 36 630,7 tis. Kč.  
 
V oblasti nákladů tvoří významnou část osobní náklady 30  025,8 tis. Kč (mzdové náklady 20 
460,5 tis. Kč, OON 780,5 tis. Kč, zákonná pojištění 7 115,6 tis. Kč, zaměstnanecký fond 414,5 
tis. Kč a ostatní 1 254,7 tis. Kč). V organizaci pracovalo 56 pracovníků v průměrném 
přepočteném stavu na plné úvazky (limit počtu zaměstnanců na rok 2020 byl 58).  
Náklady na spotřební nákupy celkem činily 724,0 tis. Kč. Mezi nejvyšší náklady patřila 
spotřeba energií (209,4 tis. Kč), DDHM (194,5 tis. Kč), spotřební materiál (147,2 tis. Kč), 
spotřeba PHM (100,9 tis. Kč) a ostatní (72,0 tis. Kč).  
Náklady za služby činily v roce 2020 celkem 5 375,3 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější položky 
byly ostraha objektů 2 536,5 tis. Kč, nájemné 1 002,0 tis. Kč, cestovné 138,5 tis. Kč, odvoz 
odpadů, úklid 127,2 tis. Kč a výkony spojů 98,1 tis. Kč. Ostatní služby (především služby 
v nebytových prostorách a IT) byly čerpány ve výši 1 408,6 tis. Kč. 
 
V roce 2020 byl v rámci organizace zahájen projekt „Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 
jako základní péče v domácím prostředí“, který čerpá prostředky z Operačního programu 
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Zaměstnanost a je realizován v partnerství s organizací Institut sociální práce a městskou částí 
Praha 3. V roce 2020 obdržela organizace na realizaci tohoto projektu 203,8 tis. Kč.  
 
Konečný stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 byl 3 092,2 tis. Kč. Konečný stav investičního 
fondu k 31. 12. 2020 byl 1 449,7 tis. Kč. Konečný stav fondu odměn k 31. 12. 2020 byl 61,3 
tis. Kč.  
 
Organizace dosáhla v roce 2020 kladného hospodářského výsledku:  
 v hlavní činnosti:  3,4 tis. Kč 
 ve vedlejší činnosti: 0,0 tis. Kč 

 
Zlepšený hospodářský výsledek v roce 2020 navrhuje organizace přesunout do rezervního 
fondu. 
 
 
Zapsal: Vladimír Beran, 20. 5. 2021 
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Z Á P I S 
 

z projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 
2020, Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, 

Praha 3, Štítného 520/5 
 

 
Datum konání: 13. května 2021 

Přítomni:  MgA. Marie Kašparová – Za Trojku 

Mgr. Jana Rumlenová – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 

Mgr. Pavel Křeček, radní MČ pro kulturu 

Ing. Lenka Sajfrtová – vedoucí EO 

Mgr. Pavel Trojan – vedoucí OVVK 

PhDr. Eva Hájková – vedoucí oddělení kultury a památkové péče OVVK 

Ing. Michael Šrámek vedoucí OTSMI 

 

Projednávání rozborů hospodaření s řediteli příspěvkových organizací se koná každoročně za účelem 

zhodnocení hospodářského výsledku předešlého kalendářního roku. Současně se předkládá výhled 

na neodkladné investiční akce a nutné opravy, jakož i kulturně společenskou náplň činnosti pro rok 

následující. Rok 2020 byl výrazně poznamenán pandemií Covid -19, jejíž průběh a přijatá opatření 

zasáhly rovněž oblast kultury, což se promítlo do hospodaření příspěvkových organizací. 

 

 

Za Trojku 

 
Hospodaření příspěvkové organizace: 

Výsledky předložila ředitelka příspěvkové organizace Za Trojku Marie Kašparová. Paní ředitelka 

informovala přítomné o hospodaření organizace v předešlém roce. Byla provedena revize nákladů  

a optimalizace struktury organizace, zefektivnění práce změnou dodavatelů, byla nastavena lepší 

spolupráce s nájemci. Situace spojená s pandemií  COVID-19 se intenzivně podepsala na příjmech  

z hlavní činnosti. Po celou dobu tohoto období platil zákaz pořádání veřejných kulturních akcí. 

Organizace tak za toto období nemá (kromě spolupráce na on-line streamovaném koncertě) v hlavní 

činnosti téměř žádné příjmy. PO vykázala hospodářský výsledek ve výši 263,4 tis. Kč. PO Za Trojku 

hospodařila s neinvestičním příspěvkem zřizovatele ve výši 6 060 tis. Kč, příspěvek na odpisy činil 

164,7 tis. Kč a účelová dotace 228,5 tis. Kč. 

 

Tržby celkem:  1 771,5 tis. Kč 
Náklady celkem:  7 961,3 tis. Kč 
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Neinvestiční příspěvek:  6 453,2 tis. Kč 
Zisk/ztráta vč. příspěvku:  263,4 tis. Kč 
 
Hospodaření s peněžními fondy: 

Zůstatek na FO:  22 574,00 Kč 
Zůstatek na RF:  1 330 583,87 Kč 
Zůstatek na FI:  235 465,01 Kč 
Zůstatek na FKSP:  49 838,06 Kč 
 

Neinvestiční příspěvek byl organizaci ve čtvrtém čtvrtletí navýšen o účelovou dotaci, která měla 

kompenzovat propad příjmů v hlavní činnosti (kompenzace za nerealizovaný plánovaný program) a jako 

saturování nákladů souvisejících s dodržováním vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19, 

celkem v hodnotě 131 500,- Kč. Dále byl v tomto období neinvestiční příspěvek navýšen o částku 

150 000,- Kč, důvodem byly především nově zjištěné náklady organizace, vzniklé již v roce 2019,  

a zároveň některé další náklady roku 2020, které nemohla organizace ze svých stávajících prostředků 

(v době, kdy byly její příjmy hluboce pod plánovanou výší původního rozpočtu organizace) pokrýt.  
 
Kulturní činnost příspěvkové organizace: 

V roce 2020 byla kulturní činnost organizace ovlivněna pandemií COVID-19 po několik měsíců, tak 

nebylo možné realizovat kulturní program v tradičním slova smyslu. A i v době, kdy už se opatření 

rozvolnila, měla situace velký vliv na citelné snížení návštěvnosti. Zároveň však tento stav přispěl  

k tomu, že byly naplánovány nové typy (spíše komunitních) akcí, které reflektovaly aktuální hygienická 

opatření a snažily se o to víc přispět ke zlepšení kulturního a společenského života na Praze 3. 

Kulturní centrum Vozovna, v době kdy to bylo možné, uvádělo v pravidelných časech představení pro 

děti a ve spolupráci s městskou částí také vzdělávací pořady oblíbené u seniorů. Na programu zůstal 

klub deskových her. Kromě toho se podařilo navázat užší spolupráci s místní pobočkou městské 

knihovny, která se aktivně spolupodílela na akcích Žižkovská loutka a Zažít město jinak.  

Atrium kromě několika koncertů zaměřených především na klavírní repertoár začalo realizovat i řadu 

odpoledních matiné. Většina plánovaného hudebního programu však musela být přesunuta nebo 

zrušena. Nově uvedenými akcemi spojenými s pandemií byly Koncerty v karanténě (hudební vystoupení 

v zahradě Atria bez publika - pro obyvatele okolních domů a sdíleno na FB) a Rouškovník (distribuce 

látkových roušek od dobrovolníků). Kromě toho byla založena tradice pořádání nových akcí jako 

Kytkobraní (komunitní akce zaměřena na výměnu pokojových rostlin a městské zahradničení), Zažít 

město jinak (sousedská slavnost založená na principu společného sdílení), Čaj o třetí (odborná debata 

na téma umění ve veřejném prostoru) či Mikulášomat (mikulášská nadílka bez kontaktu s Mikulášem). 

Nebo spolupráce na festivalu Landscape. Galerie Atrium částečně odprezentovala původně plánovaný 

galerijní plán - veřejnosti mohly být během roku zpřístupněny 3 výstavy. Na festival Žižkovská loutka, 

který tradičně proběhl v prostorách obou objektů, byly získány prostředky ze Státního fondu kultury ČR, 
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což bylo poprvé, kdy se organizace pokusila o vícezdrojové financování. Nejpalčivější problémy 

organizace spočívají v nutné revizi elektrorozvodů, případně kompletní výměny, nezbytná je rovněž 

interiérová úprava - nevyhovující podium, snaha o zlepšení akustiky. V úvahu připadá nákup audio 

techniky, stávající zapůjčování je neefektivní, naopak vlastní techniku by bylo možné pronajímat. Bude 

řešeno z RF. Plánuje se rovněž pořízení kamerového systému do galerie a do KC Vozovna. Dlouhodobé 

plány – výměna rozvodů, nevyhovující toalety v Atriu, nejsou bezbariérové. Není dokončená fasáda 

Atria (nástavba a zadní část), v současnosti se řeší zatékání do galerie. OTSMI navrhuje schůzku na 

místě ke zjištění závad a upřesnění, jaké opravy bude hradit organizace, a které úřad. OTSMI plánuje 

klimatizaci do KC Vozovna, akce je připravena do rozpočtu příštího roku. Další investiční akce 

v horizontu příštích dvou let budou z hlediska rozpočtových možností MČ spíše nepravděpodobné. 

Doplňková činnost 

Zájem o komerční spolupráci (zejména krátkodobé pronájmy prostor organizace), byl v důsledku situace 

spojené s pandemií téměř nulový, protože vládní nařízení zakazovala shromažďování veřejnosti ve 

vnitřních prostorách. Zároveň byla na základě žádosti odpuštěna část nájemného provozovateli kavárny 

v Atriu. Propad příjmů z doplňkové činnosti tak způsobil, že celkový příjem organizace v roce 2020 byl 

výrazně nižší, než bylo plánováno. 

 
Vyjádření OE 

Poděkování OE za přístup paní ředitelky k řešení problémů organizace. Hospodaření skončilo  

s kladným hospodářským výsledkem. OE doporučuje řešit problematiku účetních organizace.  

 

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 

 
Hospodaření příspěvkové organizace: 

Ředitelka Žižkovského divadla Járy Cimrmana Mgr. Jana Rumlenová seznámila přítomné s problémy 

organizace v souvislosti s probíhající pandemii Covid – 19 a oznámila kladný hospodářský výsledek ve 

výši 814,5 tis. Kč. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana hospodařilo s neinvestičním příspěvkem od 

zřizovatele ve výši 3 220 tis. Kč, účelová dotace kompenzace propadu z příjmů COVID 1 534,7 tis. Kč 

a dar od nadace Blíž k sobě 72 tis. Kč. 

 

Tržby celkem:  8 901,6 tis. Kč  
Náklady celkem:  12 913,9 tis. Kč 
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Služby:  7 782, 7 tis. Kč 
Neinvestiční příspěvek:  4 826,7 tis. Kč  
Zisk/ztráta vč. příspěvku:  814,4 tis. Kč 
 

Hospodaření s peněžními fondy: 

Zůstatek na FO:  68 671,00 Kč 
Zůstatek na RF:  2 757 723,93 Kč 
Zůstatek na FI:  5 724,17 Kč 
Zůstatek na FKSP:                                            137 085,99 Kč 
 

Hospodaření organizace bylo ovlivněno opatřeními souvisejícími s pademií Covid 19. Divadelní provoz 

probíhal pouze v lednu, únoru, červnu a září. Vzhledem k posílení neinvestičního příspěvku v souvislosti 

s pandemií nebylo nutné čerpat RF PO v plné plánované výši. Z důvodu pandemie nebyla uskutečněna 

plánovaná představení, na která se neprodávají vstupenky přes pokladnu ŽDJC. Jedná se o smlouvy  

o spolupráci na divadelních představení.       

Úspora v nákladech vznikla omezeným provozem divadla. V červnu byla státem prodána zvuková 

frekvence, na které vysílaly a přijímaly zvuk mikroporty. Do stávajících nešla učinit změna frekvence. 

Divadlo tím bylo donuceno pořídit základní počet nových mikroportů k zajištění provozu divadelních 

inscenací. Vzhledem k velkým úsporám v jiných položkách, mohla být tato položka zásadně upravena. 

Položka opravy a údržba nebyla čerpána v plné výši, jelikož v omezeném provozu nebylo nutné 

provádět častou údržbu např. divadelních sedadel apod., neinvestiční příspěvek byl zřizovatelem 

navýšen kvůli propadům tržeb v souvislosti pandemií. Přesto musela PO použít značnou část svého 

RF, aby dosáhla požadovaného výsledku v hospodaření. PO ŽDJC skončila ve výsledku hospodaření 

v hlavní činnosti s částkou 7.169,79 Kč a žádá o možnost jejího převedení do RF PO.  

           

Kulturní činnost příspěvkové organizace: 

V ŽDJC bylo v důsledku pandemie odehráno v roce 2020 pouze 104 představení, která navštívilo 16.327 

diváků. Procentuálně tak návštěvnost činí necelých 75 %. Mnohá představení "necimrmanovských" 

souborů jsou prodávána na kapacitu 40 a 60 míst, kdy diváci sedí na jevišti. Vedle Divadla Járy 

Cimrmana měla stálou a v Praze jedinou scénu v ŽDJC divadla Aqualung, 3D Company a Cimrman 

English theatre. Pravidelně opět hostovalo Divadlo A. Dvořáka Příbram. Byly uskutečněny dvě premiéry. 

Divadlo Aqualung uvedlo Čapkovu hru Ze života hmyzu a 3D Company též Čapkovu hru Velká divadelní 

pohádka, což je představení, které může a má v plánu ŽDJC nabídnout i dětem. V tomto roce se 

uskutečnil pouze jeden cyklus přehlídky Žižkovská štace a to v únoru, kdy hostovalo v ŽDJC Naivní 

divadlo Liberec se třemi svými tituly. Ostatní cykly přehlídky byly zrušeny. Ples ŽDJC se v tomto roce 

nekonal. ŽDJC se zapojilo do Noci divadel streamovanou prohlídkou divadla. Tato prohlídka byla využita 

i na FB MČ Praha 3. Byly realizované drobné údržbové práce, výměna koberce ve foyer a opravy toalet. 

Aktuálně probíhá příprava na venkovní letní hraní, soubory 3D Company a Aquallung, Divadlo 

v Řeznické a další soubory. Případně se plánuje otevřít divadelní dvůr, který by fungoval jako divadelní 
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kavárna. Prodej veškerých vstupenek bude přes GoOut, s čímž souvisí nezbytná úprava webu. 

S OTSMI bude konzultováno a případně řešeno zatékání na dvorku ze strany budovy ZUŠ.  

Doplňková činnost 

Tržby byly nižší v souvislosti s pandemií, která zabránila realizovat všechna zadaná představení  

s následným pohoštěním. Pronájem při pohoštění spadá do doplňkové činnosti. Proti plánované částce 

se podařilo získat od sponzorů vyšší příspěvek na provoz pro tento rok, než bylo očekáváno. 

Vyjádření OE 

Poděkování EO za spolupráci, neinvestiční příspěvek organizace je nastaven tak, že stěží pokryje 

mzdové náklady, covidová krize ukázala, že výpady příjmů ze vstupného těžko pokryjí nezbytné náklady 

na mzdy. Díky dotacím organizace skončila organizace s kladným hospodářským výsledkem. OE 

doporučuje konzultovat předpokládané výdaje na úpravy webu a GoOut  s OE a Odborem kontroly. 

Závěr 

V Praze dne 13. 5. 2021 

Vypracovala: PhDr. Eva Hájková – vedoucí oddělení kultury a památkové péče OVVK ve spolupráci  

s OE 
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Zápis z  projednávání rozborů hospodaření za rok 2020 příspěvkových 
organizací mateřských škol, základních škol a SARA Pražačka 

 

Datum konání: 11. května 2021 distančně prostřednictvím Teams 

Přítomni:  Ing. Lenka Sajfrtová – vedoucí OE 

     Mgr. Iveta Němečková – vedoucí OŠ 

     Ing. Hana Poláková – OE 

      Ing. Dana Rynešová – OŠ 

     Dana Marholdová – OTSMI 

     Jana Stehlíková – OTSMI 

                 Ing. Michal Studničný – vedoucí OTSMI 

                Lucie Krymláková – OK 

                 ředitelé a ředitelky jednotlivých PO dle harmonogramu  

 

 

1) Podkladem pro jednání byly rozbory hospodaření za rok 2020 zpracované jednotlivými 

příspěvkovými organizacemi (tabulky a komentáře) a přehledy stavu zlepšeného HV k 31. 12. 

2020 včetně přehledu zůstatků fondu odměn, investičního a rezervního fondu za jednotlivé 

organizace zpracované OE. 

 

2) Souhrnně lze konstatovat, že všechny příspěvkové organizace využily v roce 2020 přidělené 

finanční prostředky i vlastní zdroje účelně a efektivně. Některé organizace čerpají další finanční 

prostředky prostřednictvím dotací z Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – Pól 

růstu (OP PPR). 

 

3)  Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku všech organizací za rok 2020 byl 

sestaven  po vzájemné dohodě a v souladu se Směrnicí Rady městské části č. RMČ/2017/1  

přidělením HV v plné výši do rezervního fondu. 

 

 

Předběžný plán čerpání rezervního fondu a fondu investic v roce 2021 za jednotlivé organizace 
 
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 

- Obnovení interiéru jídelny pro děti (opravy, výmalba, nábytek) 

- Výmalba 2 tříd a heren 

- Neplánované opravy (rezerva) 

Na úhradu oprav a výmalby bude požádáno o převod prostředků z RF do FI. 
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Mateřská škola Waldorfská, Praha 3, Koněvova 240a/2497 

- V případě potřeby bude čerpáno na dřevěné kryty na topení a skříňky 

- Rekonstrukce umyvadel ve 3. a 4. třídě (prostředky budou převedeny z RF do FI) 

 

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6 

- Učební pomůcky 

- Skříně na lůžkoviny a lehátka 

- Šatní skříňky pro zaměstnance 

- Rozvody pro internetové připojení 

- Výměna poškozeného nábytku do tříd 

- V případě potřeby nákup spotřebičů do ŠJ (rezerva) 

- Nákup zařízení do MŠ (rezerva) 

 

Mateřská škola U Veverek 

- Nákup PC techniky, TV, hi-fi věž, mobilní telefony, přenosné vnitřní telefony 

- Nákup sušičky 

- Revitalizace nástěnek a dekorací v MŠ 

- Výmalba, oprava tříd a prostor ŠJ 

- Oprava vchodových dveří 

- Vytvoření přírodovědné učebny v prostorách MŚ 

 

Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 

- Pokračování umělého povrchu na MŠ Třebešín 

- Myčka na nádobí MŠ Třebešín 

- Vnitřní žaluzie MŠ Třebešín 

 

Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 

Stav IF je 36,1 tis. a RF 16 tis. Kč, neplánuje žádné čerpání. 

 

Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 

- Dovybavení MŠ Buková 

- Oprava osvětlení a výměna podlahové krytiny ve třídě MŠ Na Vrcholu 

- Navýšení kapacity gastro provozu MŠ Buková pro případné stravování MŠ Buková 

 

Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 

- Gastro zařízení do ŠJ (rezerva) 

- Výmalba, oprava střechy 
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Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 

MŠ má podanou žádost o dotaci z projektu OP PPR – Výzva č. 48 Modernizace zařízení  

a vybavení pražských škol III, kde by se jednalo o propojení speciálních a běžných tříd, o úpravu 

prostoru se zajištěním klidové zóny pro odpočinek dětí – pokud bude MŠ dotace schválena, 

podpoří projekt i z RF (375.000). v případě neschválení dotace MŠ RF použije na úhradu 

nákladů na dokumentaci a bude hledat možnosti jiných zdrojů (75.000). 

 

Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 

- Úpravy spojené s praskáním asfaltu před vstupem do MŠ, avšak pouze v případě, že proběhne 

rekonstrukce podzemních garáží (150.000 – 200.000) 

- Nákup pečící pánve do ŠJ 

- Postupná výměna podlahových krytin, malování 

 

Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 

- Postupná výměna podlahových krytin ve všech třídách 

- Oprava krytů na topení 

- Vybavení kanceláře ŠJ a sborovny 

 

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98 

Školka k 31. 7. 2021 ukončuje provoz z důvodu špatné statiky budovy a bude sloučena se ZŠ a MŠ 

Chelčického. 

 

Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 

- Polytechnická stavebnice 

- Dětské stoly 

- Žebřiny a sportovní vybavení do tříd 

- Rekonstrukce schodiště 

- Oprava zdí a malba šaten 

- Výtvarný koutek 

 

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 

- Vybavení školy 

- Rezerva k případnému překlenutí nedostatku finančních prostředků 

 

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 

- Obnova vybavení ŠJ – varné kotle, pánve 

- Rekonstrukce dalších učeben 
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Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 

- Přestavba pískoviště a herní plochy někdejší MŠ na plochu pro venkovní stolní tenis 

- Výmalba učeben 

- Pořízení malotraktoru k sekání travnatých ploch 

- Zřízení druhé PC učebny 

 

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 

- Rekonstrukce školnického bytu (bude požádáno o převod z RF do FI) 

 

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 

- Oprava povrchu tenisového hřiště 

- Konvektomat do ŠJ 

- Oprava tepelného výměníku 

- Myčka nádobí do ŠJ 

- Oprava nákladního výtahu ŠJ 

- Multifunkční zařízení infinity ve ŠJ 

 

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 

- Náklady spojené s plánovanou rekonstrukcí střešní terasy (převod z RF do FI) 

- Pořízení elektrického konvektomatu do ŠJ z FI 

- Výměna expanzivního systému v plynové kotelně (FI) 

 

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

- Výmalba a lakování 

- Pokládka povrchů 

- Výměna bojleru  

 

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 

- Podlaha, malování, zatemnění učeben (150.000/1 učebna) 

- Kamerový systém 

- Úhrada nákladů projektu „Investice do odborných učeben“ v rámci poskytnuté dotace z OP PPR 

(MHMP pak tyto prostředky zpětně proplatí 970.000) 

 

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 

- Nákup konvektomatu 300.000 (přesun prostředků do FI) 

- Nákup učebních pomůcek 

- Nábytek do tříd a knihovny 
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Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 

- Malování a nátěry školy 

- Nátěr plotu 

- Oprava venkovního krytu přívodu topení do budovy ZŠ 

- Oprava EZS v objektu 

- Nátěr dřevěných prvků na hřišti MŠ 

- Servis zahradní techniky 

- Elektrický systém vyzvedávání dětí ze ŠD 

- Interaktivní tabule do ZŠ 

- Nářadí do tělocvičny 

-  Herní prvky pro děti 

- Nábytek do ZŠ 

 

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

- SARA Pražačka jako jediná vykázala za rok 2020 ztrátu z doplňkové činnosti 

- Čerpání z RF: možnost pokrýt ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 438.030,83 Kč z RF nebo 

další možnost ztrátu pokrýt ziskem z příštího roku (zatím není rozhodnuto)  

- Čerpání z FI: světelná informační tabule pro venkovní koupaliště 150.000 

- Výměna trávníku na hrací ploše stadionu Viktorka Žižkov 650.000 

- Opravy ve všech areálech 1.950.000 

- Kamerový systém, EZS a audio v parku Rajská zahrada a na venkovních koupališti 400.000 

Zapsala: Ing. Dana Rynešová, OŠ  

Dne 13. 5. 2021 

 

Schválila: Mgr. Iveta Němečková 

              vedoucí OŠ 
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hlavní činnost 
(zlepšený) vedlejší činnost

2 082 554,02 27 235 880,86 7 335 526,77 2 162 911,55 2 124 092,23 4 287 003,78
924 679,16 5 174 462,13 3 122 939,26 1 329 145,02 542 066,26 1 871 211,28

101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 57 000,00 279 800,18 33 447,13 65 762,57 44 351,00 110 113,57
102 Mateřská škola Waldorfská, Praha 3, Koněvova 240a/2497 15 845,16 260 462,01 41 011,20 1 701,46 57 734,00 59 435,46
103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6 160 938,00 654 479,48 292 396,39 319 693,78 95 488,00 415 181,78
104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204 39 420,00 228 165,42 393 272,05 131 498,64 0,00 131 498,64
105 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 97 037,00 598 526,91 540 301,45 222 665,27 70 166,00 292 831,27
106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 92 846,00 2 262,81 36 134,30 11 616,38 2 080,00 13 696,38
107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 72 593,00 1 766 980,93 251 779,31 717,22 89 124,00 89 841,22
108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 57 342,00 36 176,45 103 503,71 252 615,00 0,00 252 615,00
109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 71 708,00 860 977,58 340 853,33 118 584,93 32 414,26 150 999,19
110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 47 750,00 156 715,50 422 251,00 5 604,58 16 021,00 21 625,58
111 Mateřská škola, Praha 3,  Vozová 5/953 60 800,00 3 026,52 13 209,92 5 157,41 2 410,00 7 567,41
113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98 83 800,00 62 132,37 289 664,16 193 492,31 0,00 193 492,31
115 Mateřská škola, Praha 3,  U Zásobní zahrady 6/2697 67 600,00 264 755,97 365 115,31 35,47 132 278,00 132 313,47

1 039 996,86 20 351 425,38 3 234 534,87 664 832,89 1 502 984,47 2 167 817,36
202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 122 000,00 1 350 938,33 198 433,41 12 782,24 78 916,61 91 698,85
203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 184 300,00 5 738 337,65 268 607,68 1 660,71 275 617,75 277 278,46
204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 50 562,00 553 891,88 576 388,68 344 867,31 3 750,91 348 618,22
206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 180 458,00 4 498 407,33 85 039,57 62 471,05 389 988,28 452 459,33
207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 76 529,06 1 217 865,22 108 210,72 13 098,89 5 710,03 18 808,92
208 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 23 553,80 3 062 636,00 652 030,24 979,14 274 785,41 275 764,55
209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 207 937,00 2 104 495,80 410 324,65 77 016,75 50 779,75 127 796,50
211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 66 620,00 802 156,40 724 894,55 88 668,18 143 549,00 232 217,18
212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 128 037,00 1 022 696,77 210 605,37 63 288,62 279 886,73 343 175,35

117 878,00 1 709 993,35 978 052,64 168 933,64 79 041,50 247 975,14
205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 117 878,00 1 709 993,35 978 052,64 168 933,64 79 041,50 247 975,14

odd.33 - Kultura 91 245,00 4 088 307,80 241 189,18 78 615,96 999 197,00 1 077 812,96
302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12/12a 22 574,00 1 330 583,87 235 465,01 71 446,17 191 962,00 263 408,17
303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 68 671,00 2 757 723,93 5 724,17 7 169,79 807 235,00 814 404,79

odd.34 - Tělovýchova a zájmová činnost 90 100,00 636 885,16 670 018,42 378 482,60 -438 030,83 -59 548,23

401
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za 
Žižkovskou vozovnou 19/2716 90 100,00 636 885,16 670 018,42 378 482,60 -438 030,83 -59 548,23

107 330,89 6 283 155,96 3 055 790,55 1 265 757,62 72 188,00 1 337 945,62
402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 10 431,00 1 877 714,22 473 696,97 651 306,18 27 216,00 678 522,18
403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 35 550,00 1 313 274,87 1 132 347,72 611 111,57 44 972,00 656 083,57
404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 61 349,89 3 092 166,87 1 449 745,86 3 339,87 0,00 3 339,87

2 371 229,91 38 244 229,78 11 302 524,92 3 885 767,73 2 757 446,40 6 643 214,13Celkem 

413 + 414 
Rezervní fond

odd.31 - Vzdělávání a školské služby
Mateřské školy - celkem

Stav finančních fondů a hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2020 (v Kč)

ORG Název organizace 411           
Fond odměn

416            
Fond investic

Hospodářský výsledek po zdanění

Základní školy - celkem

První stupeň základních škol - celkem

HV po zdanění 
celkem

odd. 43 - Sociální služby

str. 224
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor kontrolních činností 

lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllílllllllllillllllll~ 
MHMPXPFXEX69 

Č. j.: MHMP 584057/2021 
Sp. zn.: S-MHMP 346666/2020 

Stejnopis č. 2 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
městské části Praha 3 

podle ustanovení § 1 O zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon č: 420/2004 Sb.), provedeného 

v Úřadu městské části Praha 3 
se sídlem Havlíčkovo nám. 700, Praha 3, 
za období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 (dále též MČ) se uskutečnilo formou 
dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období: 
a) 09.09.2020 - 01.10.2020 
b) 27.01.2021 - 12.02.2021 
c) 12.04.2021 - 23.04.2021 

2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 2020 bylo zahájeno podle 
ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen 
kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované 
osobě dne 20.07.2020. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě 

ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu 
vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena 
Ondráčková pod č.j. MHMP 1027754/2020 dne 20.07.2020. 

3. Přezkoumání hospodaření vykonaly: 

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: 
kontrolorky: 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 11 O 01 Praha I 

Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 020 
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

Ing. Jitka Pitelová 
Ing. Ilona Honsová 
Ing. Jana Kukačková 
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A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, 

vymezené ustanovením§ 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže. 
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě, 

že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně 
popsány v části B. a C. této zprávv. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 

Údaie o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedenvch předmětech 
přezkoumání hospodaření bylv přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona 
č. 420/2004 Sb.): 

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména: 
- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon~m č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 
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, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 
předpisů, 

nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 
Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 - 71 O ( dále jen ČÚS č. xxx). 

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 

~ 2 -
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C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek 
jejich použití, 

D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a v,,dajů rozpočtu včetně 

peněžních operacL týkajících se rozpočtových prostředků 

Bylo ověřeno zejména: 
- dodržení náležitostí, termínů a způsobu projednání závěrečného účtu za minulý 

rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 
zda má MČ sestaven střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

- postup při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové 
skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich 
do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření(§ 16 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů), 

postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ( § 1 Oa - 1 Od zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů), 

- zda MČ povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová 
opatření, pravidla rozpočtového provizoria a závěrečný účet, zveřejnila v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných 
běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) 
a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje 
zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 
ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky 

na bankovních účtech a v pokladně. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorby 
a použití peněžních fondů 

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených 
podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, (Privatizační fond, Fond obnovy a rozvoje, Dotační fond, 
Zaměstnanecký fond, Fond průběžný a Fond sociální), a krytí peněžních fondů finančními 
prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů 
podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních případů. 

- 3 -
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklad a výnos podnikatelské činnosti 
územního celku 

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly 
činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány a v účetnictví vedeny 
odděleně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových 
a nebytových prostor, prodeje majetku, pacht majetku, zřízení věcných břemen a jiné druhy 
podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením 
§ 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména, zda sestavila plán činností 

podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk ze zdaňované činnosti. 
Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní 

a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů 
hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření, 
ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy. 

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností 
- smlouvy o pronájmu, pachtu, smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene, a to 
zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění. Dále byla provedena 
kontrola plnění vybraných příkazních smluv uzavřených s firmou zajišťující některou oblast 
podnikatelské, resp. zdaňované, činnosti (Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. - dále 
jen SZM). 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. týkající se sdružených 
prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celk . anebo 
na základě smlouvv s jinými právnick 'mi nebo fyzickými osobami 

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se 
sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které 
by byly vynakládány. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkající se cizích zdrojů 
ve smvslu právních předpisů o účetnictví 

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví 
MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena 
správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 31.12.2020 dlouhodobé závazky. Jednalo 
se o složené jistoty a závazky související s nájemními smlouvami, závazky vůči 
společenstvím vlastníků jednotek a dlouhodobý závazek vůči společnosti ENESA, a.s., 
na základě smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Byla 
zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, 
zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou 
vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech 

schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení § 9 odst. 2 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů). 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. t) hospodaření a nakládání s prostředky 
poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředk . ze zahraničí poskvmut 'mi na základě 
mezinárodních smluv 
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Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky 
z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. 
MČ takové prostředky nevykázala. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 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 

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví 
a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy 
a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo 
ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací (neinvestiční dotace 
na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Adaptační strategie 
na změnu klimatu" - Údržba zeleně v MČ - Obnova výsadeb, na řešení krizové situace 
v souvislosti s šířením nového typu koronaviru a invenstiční dotace na akce: ,,Revitalizace 
parku u Kněžské louky", ,,Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem", ,,ZŠ a MŠ Chelčického -
rekonstrukce sociálních zařízení včetně kanalizace a rekonstrukce bytového fondu svěřeného 
MČ Praha 3"). 

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

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, 
a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem 
hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení§ 34 - 36, 43, 89 
a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část 
čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku 
v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku 
hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu. 

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého 
hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného 
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, vytvořené 

oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení 
inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence 
pořízeného majetku. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem 
státu. s nímž hospodaří územní celek 

MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem 
státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných 
zakázek. s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 
právního předpisu 

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek. 

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách: 
- ,,Poimplementační podpora systému PROXIO na období 2020 až 2024" - nadlimitní 

veřejná zakázka na služby, zadávaná v otevřeném řízení(§ 56), 
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- ,,Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3" - zpracování projektové dokumentace 
a zajištění výkonu autorského dozoru - nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná 
v jednacím řízení bez uveřejnění(§ 63), 

- ,,Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 
30" - nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení(§ 58), 

- ,,Poliklinika Vinohradská Praha 3 - rekonstrukce 1. a 2. NP včetně zateplení objektu 
Vinohradská 176/1513" - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším 
řízení (§ 52), 

- ,,Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4, 6/1680 - rekonstrukce oken v uliční fasádě" -
podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
(§ 53), 

- ,,Revitalizace okolí cyklostezky Pod Vítkovem se sadovými a parkovými úpravami" -
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním 
řízení (§ 53), 

- ,,Zajištění lékárenské pohotovostní služby pro území městské části Praha 3" - veřejná 
zakázka malého rozsahu na služby (§ 31 ), 

- ,,Zajištění realizace terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části 
Praha 3" - veřejná zakázka malého rozsahu na služby ( § 31 ), 

- ,,ZŠ Cimburkova 18/600, Praha 3 - rekonstrukce kotelny" - veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce(§ 31), 

- ,,Úprava pozemku ve vnitrobloku Roháčova, Jeseniova" -veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce ( § 31 ). 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání 
s nimi 

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské 
činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo 
výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu 
s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení 

pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno 
bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni. 

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky 
vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých 
pohledávek byla posouzena rizika s tím související. 

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, 
zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fvzických 
a právnických osob 

MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, 
ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. t) zastavování movitých a nemovitÝch věcí 
ve prospěch třetích osob 

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, 
že by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob. 
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. s 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku 
územního celku 

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 9 smluv o zřízení věcného břemene, 
resp. služebnosti, kde MČ vystupuje jako strana povinná, z toho 2 smlouvy byly uzavřeny 
jako Prohlášení o zřízení služebnosti jednostranným prohlášením oprávněného a povinného 
v jedné osobně - evidence věcného břemene na majetku ve svěřené správě MČ Praha 3. 
V jednom případě došlo ke zrušení práva věcného břemene. U všech zřízených věcných 
břemen bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy 
(např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) 
a zájmem MČ. 

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl návrh na zápis do katastru 
nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti 
pro katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí 
a zda byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno 
věcné břemeno. V případě Prohlášení o zřízení služebnosti jednostranným prohlášením 
oprávněného a povinného v jedné osobně bylo ověřeno, že hodnota věcného břemene byla 
zavedena do majetkové a účetní evidence. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 
předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň 
zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně 
i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením 
§ 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda 
byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními 
§ 29 a 30 tohoto zákona. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku 
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové rokv podle právního předpisu upravujícího 
rozpočtovou odpovědnost 

V případě přezkoumání hospodaření prováděného u městských částí hlavního města 
Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, neboť 
městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb. 
za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti 

stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je 
uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny 
v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům. 
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B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření 
Při konečném přezkoumání hospodaření MČ 

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených pod§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: 

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

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

~ ustanoveni§ 35 odst. 1 

MČ vede v majetkové evidenci a v účetnictví nebytovou jednotku č. 102 
Přemyslovská 1659/33, Praha 3 - Žižkov. Za tuto nebytovou jednotku platí MČ Společenství 
vlastníků jednotek do fondu oprav a zálohy na služby celkem částku 1 765 Kč za měsíc, 
tj. 21 180 Kč za rok. Bylo zjištěno, že v uvedeném nebytovém prostoru se nachází sklepní 
kóje pro 6 bytů vzniklých při budování půdních vestaveb. Dle vyjádření SZM, která 
na základě příkazní smlouvy o správě nemovitostí uzavřené s MČ, spravuje nemovitý majetek 
hlavního města Prahy, svěřený do správy MČ, nebyl uzavřen žádný smluvní vztah k užívání 
zmíněných prostor druhou osobou, z čehož vyplývá, že ho vlastníci půdních vestaveb užívají 
bez právního vztahu a finančního plnění. 

Dále bylo zjištěno, že nebytový prostor č. 101 Roháčova 273/40 vymezený 
prohlášením vlastníka ze dne 18.12.2019 užívá jako zázemí pro své potřeby příspěvková 
organizace Základní škola a mateřská škola Chelčického zřízená MČ. Kontrolní skupině však 
nebyl doložen žádný právní vztah, na základě kterého byl tento prostor hlavního města Prahy, 
svěřený MČ, využíván. Pokud bylo záměrem MČ poskytnout prostory příspěvkové organizaci 
pro její využití bezúplatně, měla být uzavřena např. smlouva o výpůjčce nebo uzavřen 
dodatek ke zřizovací listině, kterou MČ daný majetek svěří příspěvkové organ1zac1 
k hospodaření. 

MČ v uvedených případech nepostupovala v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 
musí být majetek hl. m. Prahy využíván účelně a hospodárně a podle odst. 3 tohoto 
ustanovení jsou MČ mimo jiné povinny včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo 
na vydání bezdůvodného obohacení. 

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

~ ustanovení§ 11 odst. 3 a 4 

Z doloženého seznamu volných nebytových jednotek spravovaných společností SZM 
vyplynulo, že: 

- některé nebytové jednotky jsou pronajímány, tudíž nejsou volné a neměly být 
v seznamu uvedeny (např. Radhošťská 2004/5 č. 106 - pronajata od 02.06.2016, Vinohradská 
1513/176 č. 10 - pronajata od 01.01.2018 nebo Olšanská 2666/7 č. 115 - pronajata 
od 19.10.2016), 

- nebytová jednotka Roháčova 273/40 č. 24 uvedená v seznamu jako volná, nebyla 
dle sdělení MČ vůbec určena k pronájmu (SZM byla dne 14.11.2019 informována MČ 
o přípravě privatizace bytových jednotek v domě Roháčova 273/40 a bylo nutné v tomto 
smyslu evidenci upravit, proto již v evidenci v současné době jednotka vedena být neměla), 

- nebytová jednotka Roháčova 410/46 č. 27 je prostor, který od roku 1997 využívá 
MČ jako archiv a sklad, tzn., že se nejedná o volný nebytový prostor, 

- SZM eviduje některé nebytové prostory pod jinými čísly, než odpovídají záznamu 
v katastru nemovitostí (po prohlášení vlastníka). Jedná-li se o nebytovou jednotku, zapisuje se 
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do katastru nemovitostí jako stovková číslice, nikoliv desítková, tak jsou označovány bytové 
jednotky (např. Roháčova 273/40 č. 24, správně mělo být uvedeno č. 101). 

Na základě uvedeného nelze potvrdit, zda evidence nebytových jednotek byla SZM 
vedena správně a že odpovídá skutečnosti. MČ v tomto případě dostatečně nezajistila 
prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u správní společnosti 

při hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 a 4 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Upozornění na riziko. vyplý ající z výše uvedených zjištěných skutečností: 

- v důsledku nesprávné evidence majetku se MČ vystavuje riziku neúčelného 
a nehospodárného nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeného MČ. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

~ ustanovení § 11 odst. 4 

MČ doložila inventarizaci majetku a závazků za rok 2020 zřízené příspěvkové 
organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836. Bylo zjištěno, že některý 
majetek vykázaný v inventurních soupisech k 31.12.2020 nesplňoval podmínky stanovené 
obsahovým vymezením položek dlouhodobého majetku v souladu s ustanoveními § 11 odst. 
6, § 14 odst. 4, 6 a § 49 písm. a), b) 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, a dále nebyl dodržen vnitřní předpis 
příspěvkové organizace pro evidenci majetku platný od 25.03.2019, ve kterém byly vymezeny 
kategorie evidence majetku: 

- v článku 1.2. byl vymezen dlouhodobý hmotný majetek jako samostatné hmotné 
movité věci a soubory hmotných movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok 
a v ocenění, které převyšuje částku 40 000 Kč. K 31.12.2020 byl k účtu 022 - Samostatné 
hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí doložen inventurní soupis 
,,s majetkem od 40 000 Kč", který také zahrnoval majetek v celkové výši 401 821,35 Kč, 
který tuto hranici nesplňoval (např. tabule venkovní plechová v pořizovací ceně 17 224 Kč, 
AM - regálová skříň spodní v pořizovací ceně 12 457 Kč nebo psací stůl přírodní 

v pořizovací ceně 10 960,30 Kč), 
- v článku 1.4. byl vymezen drobný dlouhodobý nehmotný majetek jako majetek 

s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou v rozmezí od 7 000 Kč 
do 60 000 Kč. Majetek s hodnotou nižší než 7 000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden 
rok se měl dle směrnice evidovat v podrozvahové evidenci. Bylo zjištěno, že v příloze 
k 31.12.2020 byl na účtu 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek vykázán nulový 
stav, avšak seznam majetku v pořizovací ceně do 7 000 Kč v celkové výši 30 872,80 Kč byl 
doložen k inventurnímu soupisu účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Gednalo 
se např. o software JÍDELNA-Modul 02-Pokladna v pořizovací ceně 900 Kč, software 
v pořizovací ceně 2 748 Kč nebo Program matrika 2014 UPG v pořizovací ceně 2 408 Kč), 

- v článku 1.5. byl vymezen majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok 
a vstupní cenou v rozmezí od 3 000 Kč do 40 000 Kč a v článku 1.6. byl vymezen majetek 
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1 000 Kč do 3 000 Kč. 
Podle doloženého inventurního soupisu účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
k 31.12.2020 byl na tomto účtu vykázán i majetek, který vymezené hranice nesplňoval 
(např. 1 O ks dětských lehátek-zelené-žirafy v pořizovací ceně 966 Kč/ks, 2 ks bezkontaktních 
teploměrů v pořizovací ceně 991,50 Kč/ks, 4 ks skládacích překážek v pořizovací ceně 
309 Kč/ks nebo malá dvířka quadro-limetková v pořizovací ceně 499 Kč), 
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- v článku 1.7. byl vymezen majetek, který má být evidován v operativní evidenci 
s hodnotou od 500 Kč do 1 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. 
Na inventurním soupisu účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek byl 
k 31.12.2020 vykázán majetek s nižší pořizovací cenou, která neodpovídala ustanovení 
ve směrnici (např. kladivo menší - zahrada v pořizovací ceně 57 Kč, kladivo větší - zahrada 
v pořizovací ceně 93 Kč, ochranné brýle dětské v pořizovací ceně 144 Kč nebo svinovací 
metr - zahrada v pořizovací ceně 29 Kč). 

V tomto případě příspěvková organizace neměla dostatečně funkční průběžnou 

kontrolu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti dodržování 
provozních postupů dané ustanovením § 19 písm. a) a d) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, neboť bylo zjištěno, 
že směrnice k evidenci majetku nebyla v oblasti zařazování majetku do evidence zaměstnanci 
dodržena. V případě majetku pořízeného v minulosti před nabytím platnosti výše uvedeného 
vnitřnťho předpisu (např. majetku v ocenění do 40 000 Kč evidovaného na účtu 022 
a drobného nehmotného majetku v ocenění do 7 000 Kč evidovaného na účtu O 18), by měla 
organizace zvážit jeho přeúčtování na účet, kterému obsahově odpovídá v závislosti na ceně 
pořízení. 

MČ v tomto případě neprovedla dostatečně veřejnosprávní kontrolu vykonávanou 
následně po vyúčtování operací v souladu s ustanovením§ 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

~ ustanovení§ 3 odst. 1 

MČ používala k úhradě cen za poštovní služby výplatní stroj. Úhrady probíhaly 
formou platby předem (nabíjení kreditu). Bylo zjištěno, že dne 09.10.2020 byl uhrazen kredit 
ve výši 250 tis. Kč, který byl zaúčtován v plné výši do nákladů (účetní doklad č. 310000105). 
Podle údajů doložených z výplatního stroje však do konce roku, tj. do 31.12.2020, zůstaly 
nespotřebovány náklady na poštovní služby ve výši 151 023,13 Kč. Vzhledem k tomu, že MČ 
nemá stanoveny výjimky pro časové rozlišování nákladů a výnosů, měla být výše uvedená 
částka zaúčtována k 31.12.2020 na účet 381 - Náklady příštích období. Nesprávným 
postupem došlo k navýšení nákladů roku 2020 o zmíněnou částku. 

MČ v tomto případě nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní 
jednotky povinny účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, 
s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. 

~ ustanovení§ 30 odst. 1 písm. b) 

V rámci přezkoumání inventarizace pohledávek a závazků podnikatelské činnosti 
vykázaných k 31.12.2020 bylo kontrolou inventurních soupisů zjištěno, že nebyly doloženy 
konečné zůstatky u některých analytických účtů, byly předloženy pouze obraty na těchto 
účtech. Např. k inventurním soupisům analytických účtů 378 0323 - ,,Nájemné byiy
přeplatky" (zůstatek ve výši 2 926 840 Kč) a 378 0325 - ,,Nájemné NP-přeplatky" (zůstatek 
ve výši 3 098 856 Kč) byly doloženy sestavy Saldo k 31.12.2020, které mimo jiné obsahovaly 
i některé uhrazené závazky, tj. nebylo zřejmé z jakých jednotlivých závazků a v jaké výši 
se tyto zůstatky skládají. Dále bylo zjištěno, že na inventurním soupisu účtu 321 - Dodavatelé 
byl vykázán závazek za Společenstvím vlastníků jednotek Seifertova 19 ve výši 4 703 Kč 
se splatností 15.01.2017, nebylo však doloženo, proč doposud nebyl závazek vyrovnán. 

MČ nedoložila, že inventarizací ověřila skutečný stav pohledávek a závazků 
vykázaných na výše uvedených účtech tak, jak ukládá ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení 

- 10 -

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



se u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, jejich skutečné stavy 
zjišťují dokladovou inventurou. Podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 270/201 O Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, je při dokladové inventuře pohledávek, 
závazků a majetku, nehmotného majetku, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze 
vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, základním způsobem zjišťování jejich skutečného 
stavu ověření podle inventarizačních evidencí. 

Upozornění na riziko. vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností: 

- riziko neúplnosti, nesprávnosti a neprůkaznosti účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku zjištěných 
skutečností. 

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. s 2 odst. 2 písm. hl účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

;.,, ustanovení§ 29 a 30 

Některé opravné položky k pohledávkám po splatnosti v podnikatelské činnosti nebyly 
stanoveny ve správné výši. Na účtu 194 0010- Opravné položky k pohledávkám z nájmu byl 
k 31.12.2020 vykázán stav ve výši 49 234 922,52 Kč. K inventurnímu soupisu tohoto účtu 
byly doloženy přehledy opravných položek dle jednotlivých domovních středisek (dále jen 
DS). Z přehledu opravných položek u DS 2 bylo zjištěno např.: 

- k pohledávce „Předpis nájemného" Táboritská 24/16 za společností Ledovys s.r.o. 
ve výši 45 430 Kč se splatností 31.12.2019 nebyla vytvořena opravná položka, přestože 
k 31.12.2020 měla být správně vytvořena ve výši 18 172 Kč ( 40 % ), 

- k pohledávce „Předpis nájemného" Táboritská 26/17 za společností Med-Service 
Group s.r.o. ve výši 15 971 Kč se splatností 31.01.2019 byla vytvořena opravná položka 
ve výši 4 791 Kč, správně měla být vytvořena ve výši 11 179, 70 Kč (70 % ). Kontrolní 
skupinou bylo zjištěno, že k 06.02.2019 byla společnost vymazána z obchodního rejstříku 
z důvodu ukončení likvidace, přesto bylo celý rok 2019 a leden a únor roku 2020 
předepisováno měsíční nájemné ve výši 15 971 Kč, 

- k pohledávce „Předpis nájemného" Roháčova 24-26/268 za společností 

CH CATERING s.r.o. ve výši 49 424 Kč se splatností 31.12.2018 byla vytvořena opravná 
položka ve výši 19 769,60 Kč, správně měla být vytvořena ve výši 39 539,20 Kč (80 %), 

- k pohledávce „Saldo služby" Blahoslavova 2/227 za fyzickou osobou J.K. ve výši 
26 387 Kč se splatností 31.07.2019 byla vytvořena opravná položka ve výši 2 638,70 Kč, 
správně měla být vytvořena ve výši 13 193,50 Kč (50 %), 

- k pohledávce „Saldo služby" Roháčova 36/265 za fyzickou osobou S.D. ve výši 
38 061 Kč se splatností 31.07.2017 byla vytvořena opravná položka ve výši 34 254,90 Kč, 
správně měla být vytvořena ve výši 3 8 061 Kč ( 100 % ), 

- k pohledávce „Vráceni pohledávky" Blahoslavova 6/233 za fyzickou osobou G. J. 
ve výši 15 330 Kč se splatností 30.09.2011 byla vytvořena opravná položka ve 100% výši, 
tj. 15 330 Kč. V případě, že se jednalo o vratku či přeplatek, měla být částka vrácena 
či započtena v předchozích letech. 

MČ nedodržela postup tvorby opravných položek k pohledávkám upravený 
ustanovením § 65 odst. 6 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, které stanoví, že v případě pohledávek 
se považuje za významnou a tvoří se opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených 
devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. 
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Výše uvedené typy nedostatků byly zjištěny i v přehledu opravných položek 
doložených za domovní střediska DS 5 a DS 7. Jednotlivé přehledy opravných položek 
obsahovaly velké množství položek (např. přehled doložený za DS 2 sestával ze 119 stránek) 
a i v malém kontrolovaném vzorku byla zjištěna značná chybovost, proto nelze potvrdit, 
že inventarizace účtu 194 byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Upozornění na riziko. vvplývající z výše uvedených zjištěných skutečností: 

- riziko neúplností, nesprávnosti a neprůkazností účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku zjištěných 
skutečností. 

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků 

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 a popř. předchozí roky 

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby 
a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok): 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. ~ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: 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 

> ustanovení § 31 

Zjištění HZConsult s. r. o. za rok 2019: ,,Na analytickém účtu 459.0300 jsou 
evidovány nesplacené zůstatky z fakturace s odloženými splátkami včetně úroků vůči 

společnosti ENESA, a.s. vystavené na základě Smlouvy o poskytování energetických služeb 
se zaručeným výsledkem č. 2014/00869/0KÚ-OS ze dne 26.05.2014. Tyto zůstatky jsou 
k 31.12.2019 ve výši 25 806 858 Kč. V tomto zůstatku je celková částka závazku - jak 
do jednoho roku, tak nad jeden rok. Dle § 31 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, položky 
dlouhodobých závazků obsahují stavy závazků se splatností delší než jeden rok. Dle našeho 
názoru by měla být částka rozdělena na dlouhodobou a krátkodobou část a dle tohoto 
rozdělení vykázána v příslušných řádcích rozvahy. Tento nedostatek se opakuje z minulého 
roku a jeho přezkumu. Na tento nedostatek reagovala městská část Praha 3 nápravným 
opatřením, které stanovuje přeúčtování částí dlouhodobého závazku vůči ENESA 
se splatností do jednoho roku na účet krátkodobých závazků a to do 31.01. příslušného 
kalendářního roku. Nesprávným výkladem nápravného opatření však došlo k situaci, kdy byla 
roční platba splatná v roce 2019 přeúčtována z dlouhodobých závazků na krátkodobé, poté 
uhrazena, ale již nedošlo k 31.12.2019 k rozdělení další části závazku na dlouhodobou 
a krátkodobou část (splatnou v roce 2020)." 

NAPRAVENO. 
> ustanovení§ 33 

Zjištění HZConsult s. r. o. za rok 2019: ,,Při dílčím přezkoumání roku 2019 bylo 
zjištěno, že náklady na pojistné (pojištění majetku, vozidel, příspěvkových organizací 
zřizovatele a odpovědnosti Rady městské části) jsou účtovány na syntetický účet 518. 
Dle Metodiky účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu používaného 
magistrátem Hlavního města Prahy by mělo být pojistné účtováno na nákladový účet 549 -
Ostatní náklady z činností - pojistné na neživotní pojištění. V současné době účetní jednotka 
účtuje na analytický účet 549.0930 pouze spoluúčasti vyplývající z pojistných událostí. 
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Doporučujeme účtovat náklady z pojistných smluv na syntetický účet 549 - Ostatní náklady 
z činnosti." 

NAPRAVENO. 

Právní předpis: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů 

}:.> ustanovení§ 7 odst. 1 

Zjištění HZConsult s. r. o. za rok 2019: ,,Při kontrole smluvních vztahů bylo zjištěno, 
že nově uzavřený dodatek č. 3 ze dne 26.11.2019 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících 
podnikání uzavřené dne 07.05.2008 pod č. j.: OBNP3/56/08/279/Sm je chybně zveřejněn 
v registru smluv. Místo dodatku č. 3 byl v registru smluv zveřejněn dodatek č. 1 k této 
smlouvě. Z důvodu neplatnosti této smlouvy způsobeným chybným zveřejněním dle § 7 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, byla uzavřena s nájemcem Smlouva 
o vypořádání závazků ze dne 07.05.2020, která napravuje vzniklý stav bez vzniku finanční 
škody. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zveřejňování smluv v registru smluv, 
neboť plnění poskytnuté na základě chybně zveřejněných nebo nezveřejněných smluv 
či dodatků, které podléhají uveřejnění, je poskytnuto bez právního důvodu a zakládá nárok 
na vrácení." 

NAPRAVENO. 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

}:.> ustanovení§ 29 odst. 1 

Zjištění HZConsult s. r. o. za rok 2019: ,,V rámci inventarizace účtu 042 -
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - byl předložen inventarizační soupis, na základě 
kterého konstatujeme, že soupis obsahuje investiční akce bez doloženého ORG. Jedná se 
o investice v celkové výši 2 453 tis. Kč. Jde o opakovaný nedostatek z přezkoumání 
hospodaření roku 2018, kdy nebyly dostatečně doloženy investice ve výši 14 836 tis. Kč. 
Během roku 2019 byl analyzován zůstatek účtu 042 a u investičních akcí, se kterými se počítá 
s dokončením, byl doplněn identifikátor ORG. Zároveň byla usnesením Rady městské části 
č. 3 ze dne 15.01.2020 ponížena hodnota účtu 042 o částku 4 791 tis. Kč, z čehož 
2 666 tis. Kč činí nerealizovatelné investice a 2 125 tis. Kč tvoří částky, které byly chybně 
zařazeny do investic z důvodů, které nebyly v době zařazení známy. Doporučujeme prověřit 
nedokončený majetek bez přiřazeného identifikátoru ORG." 

NAPRAVENO. 

b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2020 

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených pod§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: 

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

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

}:.> ustanovení § 9 odst. 3 

V rámci přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola hospodaření s majetkem 
a příspěvkem poskytnutým z rozpočtu MČ zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 ( dále jen PO). Bylo zjištěno, že: 

- funkcí hlavní účetní byla pověřena osoba zajišťující vedení účetnictví na základě 
mandátní smlouvy uzavřené se společností 2h Economy s. r. o. ze dne 05.02.2013, což bylo 
v rozporu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
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ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že uvnitř orgánu vereJne správy zajišťují 

předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací vedoucí zaměstnanec 

organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy nebo jiný 
zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako hlavní účetní. Pouze u orgánu 
veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem 
rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy (§ 26 odst. 8 uvedeného 
zákona). Toto ustanovení se ale na PO nevztahuje, neboť má 18 zaměstnanců, 

- na základě smlouvy o vedení mzdové agendy uzavřené dne 15.08.2019 byly 
fakturovány i položky, které nebyly ve smlouvě sjednány. Např. položka „zúčtování daní" 
ve výši 3 000 Kč (faktura č. 1058 vystavena dne 20.03.2020), položky „statistika ISP" ve výši 
1 000 Kč a „statistika Pl-04" ve výši 800 Kč (faktura č. 1003 vystavena dne 10.01.2020) 
a položka „platové výměry" ve výši 900 Kč (faktura č. 1031 vystavena dne 18.02.2020). 
Z výše uvedeného nelze ověřit správnost fakturace a tím potvrdit funkčnost vnitřního 

kontrolního systému daného ustanovením § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, 

- některý majetek uvedený na místním seznamu ředitelny PO nebyl označen 

inventárním číslem (např. skartovačka, křeslo k sofa nebo kancelářská židle červená) 

a některý majetek nebyl vůbec dohledán (např. kopírka CS PRO EP 1054 s inventárním 
číslem 56 v pořizovací ceně 41 236 Kč a počítač PC Pentium 11-500 s inventárním číslem 53 
v pořizovací ceně 53 199,80 Kč). Tím, že majetek nebyl řádně označen inventárním číslem, 
byla snížena úroveň ochrany majetku před jeho zneužitím, ztrátou či odcizením. Dále bylo 
na místním seznamu uvedeno několik software na mzdy a ekonomii, program T602, které 
jsou již zastaralé a nevyužívají se. Kontrolní skupina doporučuje tyto počítačové programy 
vyřadit a provést důkladně fyzickou inventuru majetku k 31.12.2020. 

Na základě uvedených nedostatků lze konstatovat, že systém finanční kontroly, který 
je MČ povinna vytvořit podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření 
svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti, ve smyslu 
ustanovení § 9 odst. 3 tohoto zákona, nebyl zcela funkční. 

NAPRAVENO. 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

};> ustanovení§ 33a odst. 1 

Dne 30.09.2020 byla provedena fyzická kontrola skladových zásob na odboru vnějších 
vztahů a kultury Úřadu MČ, která byla zaměřena na způsob vedení skladové evidence. 
Kontrolní skupině byly doloženy skladní karty zásob, na kterých byl zaznamenáván příjem, 
výdej a skutečná zásoba. U čtyř položek bylo ověřováno, zda fyzický stav souhlasí se stavem 
uvedeným v evidenci. Fyzické stavy nesouhlasily ve třech případech, jeden nebylo možné 
ověřit. Jednalo se o pláštěnky, kterých bylo na skladě zjištěno 575 ks, na skladní kartě byl 
uveden poslední údaj jako výdej 10 ks dne 30.05.2019 a zůstatek O ks. Dle sdělení 

zaměstnankyně MČ odpovědné za skladové zásoby se jednalo o vrácené nevyužité pláštěnky 
z akcí pořádaných MČ. Tyto nebyly zpětně zaevidovány. Dále byla provedena fyzická 
kontrola u CD Hudeček, na skladě bylo zjištěno 1 125 ks, na skladní kartě zásob bylo 
uvedeno 1 065 ks. Retro pohlednice Žižkov byly na skladě zjištěny v počtu 1 296 ks, 
na skladní kartě zásob byl uveden stav 1 298 ks. Pohlednice Betlém byly zjištěny v množství 
360 ks v jedné místnosti, s tím, že další kusy by měly být uloženy v jiné místnosti. Tam však 
nefungovala elektřina, proto nebylo možné stav ověřit. Na skladní kartě majetku bylo 
uvedeno množství 1 118 ks. Kontrolou zápisů na skladních kartách byly zjištěny početní 
chyby při výdeji materiálu ze skladu, avšak i přes správně spočítaný stav, počet nesouhlasil 
se stavem fyzickým. Dále se ve skladu nacházely předměty bezúplatně nabyté (např. batůžky, 
jednorázové kelímky s víčky a další). Tyto zásoby nebyly nikde evidovány. 
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Vzhledem k tomu, že se MČ rozhodla účtovat o zásobách periodickým způsobem, 
tj. ,,způsobem B", a inventura a její promítnutí do účetnictví je podle směrnice Rady MČ 
č. R,.\1:Č/2019/1 k nakládání s majetkem prováděna vždy k 30.06. a k 31.12., je vedení 
skladové evidence nezbytností z toho důvodu, aby bylo možné k 30.06., respektive k 31.12., 
zaúčtovat skutečný stav zásob, který odpovídá stavu zjištěnému fyzickou inventurou, a tím 
zajistit požadavek bodu 3.1. ČÚS č. 707 - Zásoby, který stanoví, že při zvoleném způsobu 
účtování musí úbytky zásob vykázané v účetní závěrce odpovídat skutečnému úbytku zásob. 
Dále podle bodu 5.2.2. ČÚS č. 707 účetní jednotka účtuje o zásobách nabytých bezúplatným 
převodem na účet MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem 
na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti. O bezúplatně nabytých zásobách nebylo 
účtováno. Podle inventury provedené k 30.06.2020 odbor vnějších vztahů a kultury Úřadu 
MČ vykazoval v účetnictví reklamní předměty v hodnotě 925 531,80 Kč, knihy v hodnotě 
497 599,23 Kč a publikace v hodnotě 2 500 524 Kč. Kontrolní skupinou bylo ověřeno, 
že uvedené zásoby jsou uloženy v různých místnostech bývalé školy, ve které v současné 
době probíhá rekonstrukce, dvě místnosti byly uzamčené, ostatní neuzamčené nebo i bez 
dveří a bez osvětlení. Jeden druh publikací se nacházel v různých místnostech. Dohoda 
o hmotné odpovědnosti nebyla s odpovědným zaměstnancem MČ uzavřena. 

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že skladová evidence nenaplňuje 
požadavky na průkaznost účetního záznamu ve smyslu ustanovení § 33a odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále nelze potvrdit, že uvedený 
majetek byl dostatečně chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, 
jak vyplývá z ustanovení § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů. Hlavní město Praha, potažmo městská část, které byl majetek 
hlavního města Prahy svěřen k hospodaření, je povinna pečovat o svůj majetek, kontrolovat 
hospodaření s tímto majetkem a vést účetnictví podle zákona. 

NAPRAVENO. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejnÝCh 
zakázek. s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 
právního předpisu 

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

~ ustanovení§ 126 

U podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace okolí cyklostezky 
Pod Vítkovem se sadovými a parkovými úpravami" nebylo ve Věstníku veřejných zakázek 
zveřejněno „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení". Administrací této veřejné 
zakázky byla smluvně, na základě usnesení Rady MČ č. 419 ze dne 24.06.2020 a objednávky 
č. 2020/0608/00ŽP-OSZI ze dne 10.06.2020, pověřena advokátní kancelář Šenkýř Pánik, 
s.r.o., za úplatu 114 950 Kč včetně DPH dle cenové nabídky ze dne 28.05.2020, jejíž součástí 
bylo i ustanovení, že tato zakázka bude obsahovat mimo jiné „Zajištění uveřejnění informací 
vyžadovaných ZZVZ o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek." K podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce „Revitalizace okolí cyklostezky Pod Vítkovem se sadovými 
a parkovými úpravami" byla dne 30.09.2020 uzavřena smlouva o dílo č. 2020/00877/00ŽP. 
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných 
zakázek až na základě upozornění kontrolní skupinou dne 04.02.2021, tedy 97 dnů 

po stanovené lhůtě. 
Tím MČ nedodržela ustanovení § 126 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, podle kterého zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího 
řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od uzavření smlouvy, rámcové dohody 
nebo zavedení dynamického nákupního systému. V § 212 je uvedeno v odst. 3 písm. a), 
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že formulář zadavatel odešle elektronicky do Věstníku veřejných zakázek, jde-li o podlimitní 
veřejnou zakázku. 

NENAPRAVENO. 

MČ přijala opatření k nápravě nedostatku, bylo však zjištěno opětovné nedodržení 
zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění, neboť u nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v užším řízení „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, 
ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30" byla Smlouva o dílo č. 2021/00348/0TSMI 
uzavřena dne 18.02.2021 a „Oznámení o výsledku zadávacího řízení" bylo odesláno 
do Úředního věstníku Evropské unie dne 22.03.2021 prostřednictvím Věstníku veřejných 
zakázek, tedy 2 dny po stanovené lhůtě. Administrací této veřejné zakázky byla smluvně, 
na základě usnesení Rady MČ č. 896 ze dne 18.12.2019 a příkazní smlouvy 
č. 2020/00025/0TSMI ze dne 15.01.2020, pověřena společnost ISONOE INVEST a.s., 
za úplatu 189 970 Kč s DPH. Dle části II., odst. 2 výše uvedené smlouvy měl příkazník 
zajistit, mimo jiné, i následující činnosti - ,,vypracování oznámení o výsledku zadávacího 
řízení a jeho zveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách - Věstníku veřejných 

zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie TED". 
Tím MČ nedodržela ustanovení § 126 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, kde je uvedeno: ,,Zadavatel odešle oznámení o výsledku 
zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle ustanovení § 212 do 30 dnů od uzavření 
smlouvy, rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému." V ustanovení 
§ 212 je uvedeno v odst. 3 písm. b), že: ,,Formulář zadavatel odešle elektronicky do Věstníku 
veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie, jde-li o nadlimitní veřejnou 
zakázku; odeslání do Úředního věstníku Evropské unie může zadavatel učinit prostřednictvím 
provozovatele Věstníku veřejných zakázek." 

Právní předpis: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů 

> ustanovení§ 5 odst. 2 

U nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 
„Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - zpracování projektové dokumentace a zajištění 
výkonu autorského dozoru" byla dne 11.06.2020 podepsána Smlouva o dílo 
č. S 2020/00484/00ŽP. V registru smluv byla zveřejněna až dne 17.07.2020, tedy o 6 dnů 
později, než je stanovená zákonná lhůta. 

MČ (chybou administrátora) nedodržela ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého povinná 
smluvní strana zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, a zároveň 
MČ nepostupovala při zveřejnění smlouvy v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

NAPRAVENO. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. š 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku 
územního celku 

Právní předpis: Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

> ustanovení§ 21 odst. 1 

MČ před podáním návrhu o povolení vkladu do katastru nemovitostí v případu zřízení 
služebnosti na svěřeném majetku hl. m. Prahy nepředložila tento návrh spolu s příslušnými 
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doklady hl. m. Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti pro katastrální úřad. Jednalo 
se o „Prohlášení o zřízení služebnosti jednostranným Prohlášením oprávněného a povinného 
v jedné osobě" ze dne 18.12.2019, u kterého byl návrh na vklad do katastru nemovitostí 
podán dne 03.02.2020, a „Prohlášení o zřízení služebnosti jednostranným Prohlášením 
oprávněného a povinného v jedné osobě" ze dne 20.08.2020, u kterého byl návrh na vklad 
do katastru nemovitostí podán dne 01.09.2020. 

V těchto případech MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, které tuto povinnost městským částem ukládá. 

NAPRAVENO. 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: 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 

» ustanovení§ 14 odst. 12 

V několika případech bylo zjištěno nedodržení okamžiku uskutečnění účetního 
případu při zařazení majetku do užívání, kterým je podle ustanovení bodu 6.1.3. ČÚS č. 710 -
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek uvedení tohoto majetku 
do stavu způsobilého k užívání. Jednalo se např. o: 

- technické zhodnocení bytových jednotek v souvislosti s vybudováním výtahů, které 
realizovalo Společenství vlastníků jednotek v domě Perunova 919/5, Praha 3, v pořizovací 
ceně 147 263,46 Kč, v domě Koněvova 153, 155, 157, 159 v pořizovací ceně celkem ve výši 
134 119,35 Kč, v domě Boleslavova 2009/18 v pořizovací ceně 44 574,68 Kč, v domě Strážní 
2390/6 v pořizovací ceně 47 734,61 Kč a v domě Sudoměřická 1649/29 v pořizovací ceně 
celkem 147 580,62 Kč. Dílo bylo dokončeno a předáno (tedy způsobilé k užívání) 
v jednotlivých domech dne 17.12.2018, 12.03.2019, 05.02.2019, 17.04.2019, 12.06.2019, 
01.08.2019 a 22.08.2019. Do účetní a majetkové evidence MČ bylo vše zaúčtováno až dne 
23.10.2020 (účetní doklad č. 800000037) v celkové výši 521 272,72 Kč, 

- technické zhodnocení v souvislosti s rekonstrukcí bytových jednotek zajišťované 
Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. v celkové výši 10 470 964,44 Kč (např. 
rekonstrukce bytových jednotek č. 11, 10, 3 Ostromečská 437/9, 436/7 ve výši 
2 005 989,45 Kč, dílo bylo dokončeno a předáno Správě zbytkového majetku dne 10.06.2020 
nebo rekonstrukce bytové jednotky č. 7 Jeseniova 511/15 ve výši 672 614,63 Kč byla 
dokončena a předána dne 08.06.2020), do účetní a majetkové evidence MČ bylo vše 
zaúčtováno až dne 15.09.2020 (účetní doklad č. 800000020), 

- technické zhodnocení v souvislosti s dodáním a montáží výkladců u nebytových 
jednotek č. 101 Ondříčkova 1304/9 ač. 102 - 106 Vinohradská 114/1756 v celkové výši 
2 298 974,37 Kč zajišťované Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. bylo dokončeno 
a předáno dne 17.09.2020, do účetní a majetkové evidence MČ bylo vše zaúčtováno až dne 
30.10.2020 (účetní doklad č. 800000036). 

MČ v uvedených případech nepostupovala v souladu s ustanovením § 14 odst. 12 
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, neboť dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci 
okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení 
věci a splnění technických funkcí. V důsledku výše uvedeného došlo ke zkreslení 
jednotlivých položek majetku v rozvaze k 31.12.2018, k 31.12.2019 a v mezitímních účetních 
závěrkách roku 2020. Rovněž nebylo při odpisování majetku postupováno podle ustanovení 
§ 66 odst. 1 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 
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jednotky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se dlouhodobý majetek nebo jeho části 
včetně technického zhodnocení odpisuje postupně v průběhu jeho používání. Bylo ověřeno, 
že u pozdě zařazeného majetku byl v měsíci říjnu 2020 dopočítán jednorázový odpis 
za období, ve kterém měl být již řádně odepisován. 

Všechna výše uvedená technická zhodnocení bytových a nebytových jednotek byla 
realizována prostřednictvím SZM, respektive společenstvími vlastníků jednotek. K pozdnímu 
zařazení došlo zejména z důvodu pozdního předání podkladů k zaúčtování. V souvislosti 
s uvedeným je třeba konstatovat, že MČ v tomto případě dostatečně nezajistila prověřování 
přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u správní společnosti při hospodaření 
s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

NENAPRAVENO. 

MČ přijala opatření k nápravě nedostatku, avšak jeho napravení bude možné ověřit 
až při přezkoumání hospodaření za rok 2021, neboť v době od přijetí opatření k nápravě, 
tj. 16.03.2021, do ukončení přezkoumání hospodaření za rok 2020 na místě, tj. do 23.04.2021, 
nenastala skutečnost, na které by bylo možné napravení nedostatku ověřit. 

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

~ ustanovení§ 25 odst. 1 písm. b) 

Bylo zjištěno, že MČ uzavřela se společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 
a.s. dodatek č. 5 k příkazní smlouvě č. 2016/01123/0KÚ-OS, ve kterém bylo v části C -
Závěrečná ustanovení v odst. 1 stanoveno: ,,Smluvní strany se dohodly na tom, že ceny 
uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy jsou závazné mezi smluvními stranami pro veškerá plnění 
poskytnutá ze strany Příkazníka a odměna za ně ode dne 01.04.2020. Vypořádání fakturace 
cen vyúčtovaných před datem uzavření tohoto dodatku za období od 01.04.2020 je Příkazník 
povinen provést nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto dodatku." 
V odstavci 2 je pak uvedeno, že: ,,Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami. Účinnost tento dodatek nabude prvním dnem měsíce následujícího 
od zveřejnění tohoto dodatku." Dodatek č. 5 byl podepsán dne 07.09.2020 a do ukončení 
1. dílčího přezkoumání hospodaření na místě, tj. do 01.10.2020, nebyl zveřejněn v registru 
smluv. 

Protože se na uvedený dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv, nabývá účinnosti aje tedy možné z něj poskytovat plnění, nejdříve prvního dne měsíce 
následujícího ode dne zveřejnění dodatku, jak stanoví odst. 2 části C - Závěrečná ustanovení. 
Dodatek tak nabude účinnosti nejdříve v listopadu 2020 v případě, že bude v registru smluv 
zveřejněn v průběhu měsíce října 2020. Pokud by v dodatku nebylo uvedeno toto ustanovení, 
nabyl by účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. I když retroaktivita obecně 
ve smluvním právu možná je, nelze ji aplikovat na smlouvy, na něž se vztahuje povinnost 
zveřejnění v registru smluv. Plnění poskytované na jeho základě zpětně od dubna 2020 lze 
z tohoto důvodu považovat za protiprávní. 

V tomto případě nelze potvrdit, že vnitřní kontrolní systém byl zcela funkční, neboť 
podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, je vedoucí orgánu veřejné správy v rámci své odpovědnosti povinen 
v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který je mimo jiné způsobilý včas 
zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající 
v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy. 

NAPRAVENO. 
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Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

);;,, ustanovení§ 25 odst. 1 písm. a) 

Bylo zjištěno nesprávné ocenění 5 ks mobilní klimatizace, která byla pořízena 
na základě objednávek č. 2020/0793/0KÚ-OSÚ s cenou plnění 27 822 Kč včetně DPH (2 ks) 
ač. 2020/0733/0KÚ-OSÚ s cenou plnění 39 009 Kč včetně DPH (3 ks). Na obou 
objednávkách byla uvedena cena plnění bez DPH a byla vyčíslena i cena včetně DPH. 
Nevyplýval z nich režim přenesení daňové povinnosti. Na došlých fakturách č. 2020090878 
a č. 2020090879 byly uvedeny ceny bez daně, vyčíslena daň a cena s daní. Zároveň bylo 
uvedeno, že daň odvede zákazník. MČ měla tyto faktury vrátit dodavateli a požadovat 
správnou fakturaci, neboť z došlých faktur nebylo zřejmé, zda mají být hrazeny v režimu 
přenesení daňové povinnosti či nikoliv. MČ postupovala jako v režimu přenesení daňové 
povinnosti, avšak DPH bylo vypočítáno z ceny již navýšené o DPH a v této hodnotě byl 
majetek zaveden i do účetní a majetkové evidence, tj. v celkové hodnotě 77 303,20 Kč (účetní 
doklad č. 801000001 ze dne 31.08.2020, majetek s inventárními čísly MCP310052933-37). 
Rozdíl v ocenění činil 1 O 4 72,20 Kč. Dodavateli byly zaplaceny částky včetně DPH, 
tj. 27 822 Kč a 39 009 Kč a zároveň bylo další DPH i s krácením, vypočítané z uvedených 
částek, odvedeno správci daně, tj. ve výši 12 630,94 Kč. 

Průběžná a následná kontrola v tomto případě nebyla dostatečně zajištěna, neboť DPH 
bylo de facto odvedeno dvakrát a v důsledku toho nebylo možno potvrdit, že uvedený majetek 
byl oceněn v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť pořizovací cena nebyla správně stanovena. 
Kontrolní skupina upozorňuje na skutečnost, že plátce, pro kterého je zdanitelné plnění 
v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci 
pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého 
je plnění uskutečněno podle ustanovení§ 92a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. · 

NAPRAVENO. 

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení 
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a Ýdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací. t 'kajících se rozpočtových prostředků 

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

);;,, ustanovení§ 1 Oe odst. 1 

Pro rok 2020 MČ vyhlásila šest dotačních programů pro dotace poskytované 
z Dotačního fondu (např. Dotační program pro oblast kultury, Dotační program pro oblast 
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, Dotační program pro oblast památkové péče). Bylo 
doloženo, že dokument s názvem „Dotace 2020", který obsahoval všech šest dotačních 
programů, byl zveřejněn na úřední desce od 10.07.2019 do 30.09.2019, tj. celkem 83 dnů. 
Podmínka zveřejnění po dobu 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí byla dodržena, 
neboť u všech programů byl stanoven počátek lhůty pro podání žádostí na 01.09.2019, nebyla 
však dodržena lhůta zveřejnění po dobu nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění. 

Tím MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 1 Oe odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 
poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti a program se zveřejňuje nejméně 
po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

NAPRAVENO. 
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

~ ustanovení§ 8 odst. 1 a 3 

MČ dne 08.10.2018 uzavřela nájemní smlouvu č. 2018/01465/00ŽP na dobu 
neurčitou na užívání pozemků specifikovaných ve smlouvě. Z této smlouvy vyplývá pro MČ 
závazek, tj. roční nájemné ve výši 1 328 448 Kč se čtvrtletním plněním ve výši 332 112 Kč. 
V roce 2020 MČ hradila čtvrtletně částku 348 581 Kč (navýšenou o inflaci dle smluvních 
podmínek) a účtovala pouze o úhradách těchto částek (např. účetní doklad č. 310000347 
ze dne 21.09.2020). O závazku vyplývajícím z výše uvedené smlouvy účtováno nebylo. Bylo 
zjištěno, že se jedná o systémový nedostatek, neboť MČ takto účtuje ve všech obdobných 
případech. Tím dochází ke zkreslení závazků v mezitímních účetních závěrkách. V případě, 
že by MČ tento typ závazků neuhradila, nebylo by možné inventarizací zjistit výši dluhu, 
neboť závazky nebyly v rozvaze vykázány. 

V důsledku uvedených skutečností lze konstatovat, že účetnictví MČ nebylo úplné 
ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterého je účetnictví účetní jednotky úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala 
v účetním období v účetních knihách mj. všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat 
podle § 3, tj. účtovala o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž 
tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. 

NAPRAVENO. 

D. Závěr 

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020, ve smyslu zákona 
č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že kromě chyb 
a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly 
napraveny, byly zjištěny: 

• chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 
§ 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to: 

- MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého musí být majetek 
hl. m. Prahy využíván účelně a hospodárně, a podle odst. 3 tohoto ustanovení jsou MČ 
mimo jiné povinny včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání 
bezdůvodného obohacení, neboť nebytové prostory Přemyslovská 1659/33 č. 102 
a Roháčova 273/40 č. 101 byly užívány bez doloženého právního vztahu, 
nelze potvrdit, zda evidence nebytových jednotek byla Správou zbytkového majetku 
MČ Praha 3 a.s. vedena správně a že odpovídá skutečnosti. MČ v tomto případě 
dostatečně nezajistila prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 
u správní společnosti při hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení 
§ 11 odst. 3 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, 

MČ neprovedla dostatečně veřejnosprávní kontrolu vykonávanou následně 
po vyúčtování operací v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, zřízené MČ, neboť bylo zjištěno, 
že směrnice k evidenci majetku nebyla v oblasti zařazování majetku do evidence 
zaměstnanci příspěvkové organizace dodržena, 
MČ v případě nákladů vynaložených na poštovní služby nepostupovala v souladu 
s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
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předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny účtovat o skutečnostech, které 
jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. 
Nesprávným postupem došlo k navýšení nákladů roku 2020 o částku 151 023,13 Kč, 
MČ nedoložila, že inventarizací ověřila skutečný stav pohledávek a závazků 
vykázaných v podnikatelské činnosti na účtech 378 0323 - ,,Nájemné byty-přeplatky" 
a 378 0325 - ,,Nájemné NP-přeplatky", jak ukládá ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
MČ v několika případech nedodržela okamžik uskutečnění účetního případu 
při zařazování majetku do užívání, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením§ 14 
odst. 12 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, neboť dlouhodobým hmotným majetkem 
se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým 
se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí. V důsledku 

uvedeného došlo ke zkreslení jednotlivých položek majetku v rozvaze k 31.12.2018, 
k 31.12.2019 a v mezitímních účetních závěrkách roku 2020. Rovněž nebylo 
při odpisování majetku postupováno podle ustanovení § 66 odst. 1 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, podle kterého se dlouhodobý majetek nebo jeho části 
včetně technického zhodnocení odpisuje postupně v průběhu jeho používání. 

• chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení§ 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona 
spočívající v: 

nesprávnosti a neprůkaznosti vedení účetnictví, neboť MČ při inventarizaci neověřila, 
zda zjištěný skutečný stav účtu 194 - Opravné položky k odběratelům v podnikatelské 
činnosti odpovídá stavu v účetnictví, tj. částce 49 234 922,52 Kč. Inventarizace 
tak nebyla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
neodstranění nedostatku zjištěného při 2. dílčím přezkoumání hospodaření za rok 
2020, neboť bylo opět zjištěno nedodržení zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění 
oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění podle ustanovení § 126 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podle kterého 
zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle 
§ 212 do 30 dnů od uzavření smlouvy, rámcové dohody nebo zavedení dynamického 
nákupního systému. 

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, 
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti: 

Kontrolní skupina, v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 420/2004 Sb., upozorňuje na následující rizika, která vyplývají z některých skutečností 
zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků uvedených výše v této zprávě 

(podrobně viz část B. této zprávy): 

- v důsledku nesprávné evidence majetku se MČ vystavuje riziku neúčelného 
a nehospodárného nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeného MČ, 

- riziko neúplnosti, nesprávnosti a neprůkaznosti účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku neověření 
skutečného stavu některých pohledávek, závazků a opravných položek podnikatelské činnosti 
se stavem účetním k 31.12.2020. 
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2020: 

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku 
na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 1 O odst. 4 písm. b) 
zákona č. 420/2004 Sb.: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ ....................................................... 14,17 % 
b) podíl závazků na rozpočtu MČ............................................................. 16,28 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ................ O% 

IV. Výrok podle ustanovení§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: 

U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové 

odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního 
celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu 

upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení 
§ 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.). 

V. Upozornění pro MČ: 

- Na základě nedostatku zjištěného v oblasti veřejných zakázek kontrolní skupina 
upozorňuje, že zadavatel se při provádění úkonů podle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících se zadávacím 
řízením může nechat smluvně zastoupit jinou osobou. Tím není dotčena jeho odpovědnost 
za dodržení pravidel stanovených tímto zákonem. 

Kontrolní skupina dále upozorňuje, že je možné ve smluvním vztahu se zástupcem 
zadavatele upravit situaci, kdy by mohlo dojít k sankcím kvůli nedodržení pravidel 
stanovených zákonem nečinností zástupce zadavatele tak, aby případné sankční postihy byly 
na zástupci zadavatele vymahatelné. 

- SZM doložila seznam volných bytových a nebytových jednotek k datu 06.04.2021. 
Bylo zjištěno, že: 
- ze 185 volných bytů (tj. 9 % všech bytových jednotek spravovaných pro MČ) bylo 
9 bytových jednotek více než 1 O let nepronajatých, u některých proběhla rekonstrukce v roce 
2020, některé byly v dobrém stavu, a přesto zůstávaly nepronajaté (např. Husinecká 569/9 
č. 003, 004, 005, 006, 008 a 009 - v evidenci vedeny jako podporované bydlení, nepronajaty 
od 01.05.2011, 01.11.2014, 25.05.2015, 01.03.2009, 01.04.2010 a 01.05.2009). Seznam 
volných bytů dále zahrnoval jednotky, které byly zkolaudovány jako nebytové (např. 
Milešovská 846V /1 č. 1 O 1, 102, 103 nebo Sabinova 278/8 č. 025), 
- ze 117 volných nebytových prostor (tj. 8 % všech nebytových jednotek spravovaných 
pro MČ) bylo 18 jednotek nepronajatých více než 1 O let, z toho 5 jednotek nepronajatých více 
než 20 let. Podle doložené fotodokumentace byly některé jednotky ve špatném technickém 
stavu, byly neudržované a vykazovaly známky chátrání (např. Husitská 790/44 č. 102 nebo 
Blahníkova 646/16 č. 101). 

Dle sdělení SZM činily celkové náklady za rok 2020 vynaložené na volné bytové 
a nebytové jednotky 3 698 190,34 Kč. Výnos z nich neplynul žádný. 

Podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, městské části odpovídají za technický stav 
svěřeného majetku a jsou povinny zajišťovat samostatnou odbornou údržbu svěřeného 

majetku. Kontrolní skupina upozorňuje, že podle ustanovení § 35 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, má být majetek hlavního města Prahy, 
svěřený MČ, využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími 
ze zákonem vymezené působnosti, a že má být chráněn před jeho poškozením. 
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V případě dlouhodobě podhodnocené údržby objektů se MČ vystavuje riziku 
zvýšených nákladů na opravy a rekonstrukce, které by mohly mít významný vliv na celkové 
rozpočtové hospodaření v dalších letech. 

- Na inventurním soupisu účtu 321 - Dodavatelé byly zjištěny závazky, které byly 
uhrazeny i několik měsíců po splatnosti. Např. závazek ve výši 5 O 19 Kč vůči společnosti 
Evyt, s.r.o. se platností 30.10.2020 byl dle sdělení SZM uhrazen až dne 22.01.2021, závazek 
ve výši 4 780 vůči fyzické osobě B.P. se splatností 19.11.2020 byl dle sdělení SZM uhrazen 
až dne 14.01.2021 a závazek ve výši 2 870 Kč vůči fyzické osobě Z.P. se splatností 
19.11.2020 byl dle sdělení SZM uhrazen až dne 14.01.2021. Kontrolní skupina upozorňuje, 
že při pozdních úhradách se MČ vystavuje riziku zvýšených finančních nákladů, které mohou 
vzniknout v důsledku úhrad poplatků z prodlení, případně smluvních pokut podle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. V uvedených případech nebyly sankce požadovány. 

- Kontrolní skupina upozorňuje na skutečnost, že MČ uzavřela dne 11.11.2020 
smlouvu o provedení auditu č. 2020/01034/0E se společností HZConsult s.r.o. na provedení 
průběžného a závěrečného auditu účetních závěrek MČ k 31.12.2020, k 31.12.2021 
a k 31.12.2022 a na konzultační a poradenskou činnost k předmětu smlouvy, v případě 
potřeby objednatele, a to v průběhu celého období plnění této smlouvy za cenu 508 200 Kč 
včetně DPH, tj. ve výši 169 400 Kč včetně DPH zajedno ověřované období. Ve smlouvě bylo 
sjednáno, že předmětem auditu je mimo jiné kontrola účetních knih, účetních písemností 
a dokumentů MČ, včetně zápisů z jednání Rady MČ a relevantních zápisů zjednání 
Zastupitelstva MČ za jakékoliv časové období, přístup auditora do veškerých prostor městské 
části, k veškerému majetku městské části a umožnění kontroly inventarizace. 

MČ zároveň požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2020 a 2021 Magistrát 
hlavního města Prahy, Odbor kontrolních činností, který je pro MČ vykonáván zdarma. 
Hospodaření MČ je také ověřováno interním auditorem MČ. 

Z uvedeného vyplývá, že na MČ dochází k provádění duplicitní či dokonce 
trojnásobné kontroly stejných skutečností, což není efektivní, účelné ani hospodárné a dále 
je třeba zohlednit míru zátěže na zaměstnance MČ, kteří kontrole podléhají. 

Přezkoumávání hospodaření městských částí hlavního města Prahy se provádí podle 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 30 
odst. 1 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy přezkoumává hospodaření městských 
částí za uplynulý kalendářní rok v případech, kdy není přezkoumáváno auditorem. Pro MČ 
nevyplývá povinnost ověření účetní závěrky auditorem dané ustanovením § 20 odst. 1 
písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě 
a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději 
do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské 
části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. 
v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu 
o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat. 

Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí přestupku podle ustanovení 
§ 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit městské části 
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 Kč. 
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Podle ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených 
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ povinností zastupitelstva MČ. 

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení 
§ 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo zaslání podkladů k vymáhání pohledávek -
exekuce dne 23.04.2021. 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného 
přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží 
MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP. 

V Praze dne 27.04.2021 

Podpisy kontrolorek: 

Ing. Jitka Pitelová 
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 

Ing. Ilona Honsová 

Ing. Jana Kukačková 

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 o počtu 32 stran 
(včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána 

Mcv k ' b 1 v d' • • v 2 d /.j •.§' ~./ se starostou , teremu y pre an steJnop1s c. ne ... .... : ...... ·f 

Jiří Ptáček 

starosta MČ 

Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání 
hospodaření MČ 

Rozdělovník: stejnopis č. 1 - Odbor kontrolních činností MHMP 
stejnopis č. 2 - MČ 
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Příloha č. 1 

Označení všech dokladů a jin,•ch materiálů vvužitých při přezkoumání hospodaření 

MČ Praha 3: 

Střednědobý výhled rozpočtu 
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ sestavený do roku 2025 byl zveřejněn na internetových 

stránkách MČ a na úřední desce od 11.02.2020 do 01.04.2021 
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, 

Sauerova 2/1836, sestavený do roku 2025 byl zveřejněn na internetových stránkách MŠ od 03.12.2019 
až do jeho schválení 

• Střednědobý výhled rozpočtu MČ sestavený do roku 2025 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ 
č. 139 ze dne 28.01.2020 a byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách MČ 
od 11.02.2020 do 01.04.2021 

• Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 
2/1836, sestavený do roku 2025 byl schválen dne 18.12.2019 usnesením Rady MČ č. 877 a byl 
zveřejněn na internetových stránkách MČ od 08.01.2020 do schváleni nového střednědobého výhledu 
rozpočtu 

Pravidla rozpočtového provizoria 
• Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením Zastupitelstva MČ č. 843 ze dne 

09.12.2019 
Návrh rozpočtu 

• Návrh rozpočtu MČ na rok 2020 byl zveřejněn od 10.01.2020 do 28.02.2020 na úřední desce 
a na internetových stránkách MČ 

• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, na rok 
2020 byl zveřejněn na internetových stránkách MŠ od 03.12.2019 až do jeho schválení 

Schválený rozpočet 
• Rozpočet MČ na rok 2020 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 139 ze dne 28.01.2020 a byl 

zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách MČ dne 11.02.2020 
• Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, na rok 2020 

byl schválen dne 18.12.2019 usnesením Rady MČ č. 878 a byl zveřejněn na internetových stránkách 
MČ od 08.01.2020 do schválení nového rozpočtu 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
• Závazné ukazatele rozpočtu byly příspěvkové organizaci Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, 

Sauerova 2/1836, dány na vědomí dne 06.01.2020 
Rozpočtová opatření 

• Rozpočtová opatření č.: 000000001, 000002001, 000000026, 000002009, 000003010, 000003113, 
000003014, 000003015, 000003020, 000000043, 000000044, 000002031, 000002037, 000002042, 
000002047, 000002049, 000003041, 000003045, 000003046, 000008018, 000002071, 000002080, 
000002082, 000002084, 000008025, 000002085, 000003056, 000003058, 000003063, 000003070, 
000003072, 000007005, 000002096, 000002097, 000000138, 000000139, 000002106, 000003074, 
000003075, 000003081, 000007006, 000002111, 000008032, 000002114, 000002116, 000002127, 
000003094, 000003095, 000007007, 000002129, 000002143, 000003096, 000002146, 000002154, 
000003109,000003113 

Závěrečný účet 
• Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem MČ dne 23.06.2020 usnesením č. 183 

,,s výhradou" 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• Výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 31.07 .2020, 
k 30.11.2020 a k 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty 
• Výkaz zisku a ztráty HČ a VHČ k 31.07 .2020, k 30.11.2020 a k 31.12.2020 

Rozvaha 
• Rozvaha HČ a VHČ k 31.07.2020, k 30.11.2020 a k 31.12.2020 

Příloha rozvahy 
• Příloha rozvahy HČ a VHČ k 31.12.2020 

Účtový rozvrh 
• Účtový rozvrh HČ a VHČ pro rok 2020 
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FakturaHČ 
• Faktury přijaté č. : 2020040047, 2020130003, 2020100017, 2020100026, 2020100055, 2020130480, 

2020100071, 2020100088, 2020130517, 2020100092, 2020100103, 2020100105, 2020130597, 
2020130652, 2020100153, 2020100162, 2020100161, 2020100158, 2020100168, 2020100194, 
2020100192, 2020100199, 2020130786, 2019130773, 2019130091, 2019130542, 202009001, 
2020090099, 2020090197, 2020090293, 2020090343, 2020090381, 2020090382, 2020090396, 
2020090420, 2020090436, 2020090512, 2020090560, 2020090569, 2020090615, 2020040002, 
2020040003, 2020130137, 2020130176, 2020130353, 2020070003, 2020070004, 2020070006, 
2020210225, 2020100060, 2020130510, 2020130525, 2020130578, 2020130603, 2020130602, 
2020130646, 2020130674, 2020130691, 2020130700, 2020130706, 2020130714, 2020130716, 
2020090864, 2020090944, 2020090938, 2020090931, 2020090956, 2020090975, 2020091058, 
2020091018, 2020091091, 2020091091, 2020091089, 2020091145, 2020091157, 2020091164, 
2020091166, 2020091187, 2020091184, 2020091194, 2020091234, 2020091233, 2020091326, 
2020040172, 2020040039, 2020040023, 2020040041, 2020040047, 2020040089, 2020090046, 
2020090099, 2020090213, 2020090202, 2020090227, 2020090266, 2020070004, 2020090560, 
2020090298, 2020100055, 2020040165, 2020090972, 2020090847, 2020091004, 2020091116, 
2020090066, 2020091056, 2020210402, 2020090943, 2020090879, 2020090878, 2020090989, 
2020040166-167,2020040156,2020040154,2020091200,2020040168 

• Faktury příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 č.: 1049 - 1059 
Faktura VHČ 

• Faktura vydaná č. 2020570019 
• Faktury přijaté na SZM č.: 201-200284, 201-200990, 205-200023, 205-200030, 205-200028, 205-

200029, 201-201086, 201-200963, 201-200160, 201-200283 
Bankovní výpis 

• Bankovní výpisy č.: 2, 15, 62, 70, 72, 74, 140, 147, 150, 159, 171, 195, 203, 211, 214, 224, 226, 54, 64, 
77, 95, 97, 117, 144, 153, 179, 186, 200, 193, 181, 168, 164, 184, 191, 195 k bankovnímu účtu č. 27 -
2000781379/0800 

• Bankovní výpisy č.: 168, 178 k bankovnímu účtu č. 2000781379/0800 (ZBÚ) 
• Bankovní výpisy č.: 248, 259, 278, 289 k bankovnímu účtu č. 9021-2000781379/0800 
• Bankovní výpisy č.: 1, 6, 7, 9, 11, 258, 266, 170, 237 k bankovnímu účtu č. 29022-2000781379/0800 
• Bankovní výpisy č. : 1, 3, 6 k bankovnímu účtu č. 20036-2000781379/0800 Gistoty) 

Účetní doklad HČ 
• Leden - 110000047, 310000173, 310000259, 370000010, 800000002-4, 801000003, 200000073, 

310000165, 310000166, 110000062, 110000074, 110000077, 200000001-3, 300000022, 300000050, 
310000003,310000006,310000041,310000042,310000087,960000001 

• Únor - 110000038, 110000113, 310000114, 310000239, 800000002, 800000005, 801000006, 
200000006,200000137,300000050,310000040,310000108,310000340 

• Březen - 200000178, 200000189, 310000088, 310000111, 310000147, 310000170, 310000260, 
310000336, 310000359, 650000001, 800000001-2, 800000004, 800000009, 200000134, 200000175, 
960000007, 960000008, 970000004, 110000041, 110000051, 110000056-59, 110000061, 110000064, 
110000069, 110000071, 110000072, 110000077, 200000053, 200000136, 200000204, 200000205, 
300000038, 310000005, 310000152, 310000257, 310000293, 310000298, 310000324, 310000374, 
340000023, 340000025-27, 340000051, 340000063, 340000068, 340000070, 910000002, 960000008, 
970000003,970000005,970000006 

• Duben - 3100000004, 310000243, 800000001, 200000001, 200000081, 200000082, 310000256, 
200000033, 200000057, 200000115, 300000035, 310000025, 310000026, 310000067, 310000181, 
310000243 

• Květen - 310000348, 800000002-3, 800000011, 801000001, 200000015, 200000145, 200000163, 
300000062, 300000063, 300000067, 300000077, 310000117, 310000340, 310000348, 310000404, 
320000296,340000002,340000003,350000007,970000004,970000005 

• Červen - 310000078, 800000006-7, 800000012, 801000001, 970000010, 200000263, 970000003, 
200000011, 300000062, 310000003, 310000086, 310000178, 310000202, 310000382, 320000015, 
320000159,340000020,340000024,970000004 

• Červenec - 310000008, 310000014, 650000001, 800000001-3, 800000005-6, 200000258, 310000322, 
310000323, 310000487, 200000009, 300000004, 300000035, 300000042, 300000061, 310000118, 
340000014-17,96000000 

• Srpen - 310000054, 310000212, 310000222-223, 800000001-2, 800000013, 800000017, 800000019, 
801000001, 200000114, 200000227, 310000006, 310000051, 310000226, 310000270, 200000126, 
200000173, 300000030-44, 300000073, 310000138, 300000233, 300000272, 300000295, 300000313, 
320000338,350000001,350000003,350000004,350000007,970000002 
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• Září - 310000102, 310000271, 310000296, 800000002-3, 800000005, 800000012, 800000018-21, 
800000024, 800000028, 200000225, 200000227, 310000110, 310000353, 310000374, 310000376, 
310000384,970000009,200000282,200000297-299,300000065,300000095,300000097,300000102, 
310000040,310000234,310000258,310000275,310000324,310000347,310000480-482,320000162, 
350000008-10,910000008,910000009,970000002 

• Říjen - 310000107, 310000148, 310000206, 310000357, 310000366, 310000382-384, 310000467-468, 
800000002, 800000009, 800000013-14, 800000029-30, 800000033-37, 800000041, 970000010, 
310000436, 310000445, 960000013, 960000014, 970000002, 200000091, 200000092, 200000094, 
200000095, 200000150, 200000198, 200000305, 200000306, 200000316, 300000003, 300000037, 
300000099, 300000100, 310000083, 310000098, 310000105, 310000114, 310000115, 310000212, 
310000132,310000167,310000208,310000211,310000290,310000309,320000328 

• Listopad - 310000089, 800000001, 800000004-5, 800000007-11, 800000013, 800000016, 200000085, 
200000154, 200000156, 200000157, 200000240, 310000199, 310000347, 310000348, 310000351, 
300000012, 310000071, 310000072, 310000085, 310000127, 310000224, 310000240, 310000241, 
310000253, 310000261, 310000292, 310000297, 310000312, 310000317, 310000324, 310000352, 
600000386-388 

• Prosinec - 800000002, 800000004-5, 800000023, 800000029, 800000031, 800000034, 2000000131, 
2000000133, 2000000212, 310000030, 310000250, 310000392, 310000394, 310000459, 310000577, 
300000029,300000108-110,300000112, 300000114,300000115,310000549,310000649,340000023, 
910000019, 960000020, 960000038, 960000056, 970000004, 970000009, 970000012, 970000017, 
970000039,970000063 

Účetní doklad VHČ 
• Leden-400000077,400000091-92,400000115,660000003-127,660000130-131,660000134-135 
• Únor - 160000407, 100000019 
• Březen - 400000001, 660000001, 880200011, 100000003, 100000004 
• Duben - 400000001 
• Květen - 660000007-8, 100000001-4, 100000008-10 
• Červen-400000001,400000048, 100000001, 100000005, 10000009, 100000011 
• Červenec - 400000001, 400000063, 400000068, 660000002-10 
• Srpen - 201201146, 202200186, 21000001, 400000017, 400000100, 660000003-4, 660000007, 

660000245-246 
• Září - 201201272, 201201299, 201201300, 202200203, 206200018, 210000004, 210000008, 

210000009, 400000004, 400000175, 400000014, 400000155, 660000001-2, 660000139-140, 
660000220-223 

• Říjen - 201201412, 202200229, 410000299, 400000150 
• Listopad - 201201649, 202200250, 400000064, 400000065, 400000103, 400000104, 400000054, 

400000088-89,400000136,660000001-2,660000005-12 
• Prosinec - 400000086, 400000130, 660000002-7, 660000010-13, 201201828, 201201926, 201201937, 

206200037,206200047,980000027,980000035 
Pokladní doklad 

• Pokladní doklady HČ č.: 2020110263, 2020110065, 2020110077, 2020110080, 2020110273, 
2020110274, 2020110279, 2020110280, 2020110281, 2020110282, 2020110283, 2020110288, 
2020110290,2020110291,2020110296 

• Pokladní doklady VHČ č.: 2020010045, 2020010048, 2020010049, 2020010058, 2020010059, 
2020010060, 2020010061, 2020010065, 2020010066, 2020010067, 2020010072, 2020010076, 
2020010078 

• Pokladní doklady příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 č.: 
85-100 

Dohoda o hmotné odpovědnosti 
• Dohoda o hmotné odpovědnosti byla přezkoumána u zaměstnance s osobním číslem 60391 

Evidence majetku 
• Pořízení majetku - inventární čísla: MCP310051955, MCP310051956, MCP310051925-51926, 

MCP310052047, MCP3N0017683, MCP3N0017682, MCP3N0017684-17689, MCP310051873, 
MCP310051877, MCP310051878, MCP310051879-51883, MCP310051884-51888, MCP310051922-
51924, MCP3310051902-51908, MCP31005191 l-51921, MCP310051909-51910, MCP310051962-
51964, MCP310052018-52019, MCP310048679, MCP310052351-52364, MCP310052033-52034, 
MCP310052037-52038, MCP310052365-52369, MCP310052470-524476, MCP310053117, 
MCP3Nl 7964, MCP3N001791 l, MCP3NOO 17965-17969, MCP3Nl 7693-17699, MCP3N0017720-
17721, MCP310053052, MCP310053133, MCP310053132, MCP310053121-53131, MCP310052985-
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52999, MCP310053049-53051, MCP310052965, MCP310052950, MCP310052933-38, 
MCP310053090-99, MCP310053110-l 16, MCP310053071-78, MCP310053480 

• Vyřazeni majetku - inventární čísla: MCP3N0017513, MCP3N0017522, MCP3N0017520, 
MCP3N0010029, MCP3N0010018, MCP3N0010025, MCP3N0010001, MCP3N0016636, 
MCP3N0016635, MCP3N0010019, MCP3N0010024, MCP3N0016682, MCP3N0016678, 
MCP3N0017138, MCP3N0017140, MCP3N0016983, MCP3N0016985, MCP3N0016974, 
MCP3N0016979, MCP3N0016628, MCP3N0016631, MCP3N0016679, MCP3N0016675, 
MCP3N0017587, MCP3N0017260, MCP3N0017644, MCP3N0017637, MCP3N0010048, 
MCP3N0010003, MCP3N0016982, MCP3N0016978, MCP3N0016981, MCP3N0016977, 
MCP3N00169753, MCP310047128, MCP310024775, MCP310045113, MCP310022941, 
MCP310025502, MCP310025248, MCP3N0017602, MCP3N0017558, MCP3N0017641, 
MCP3N0017570, MCP3N0017585, MCP3N0017640, MCP3N0010048, MCP310052365-9, 
MCP3100511181-3, MCP310052466-74, MCP310052050-71 

• Technické zhodnocení - inventární čísla: MCP300000352, MCP3N0000169, MCP3N0000325-326, 
MCP3N0000046, MCP3NOOOOOO 1, MCP3NOOOOO 15, MCP3N0000386, MCP3N0000388, 
MCP3N0000362, MCP3N0015330, MCP3N0015358, MCP3N0015351, MCP3N0015336, 
MCP3N0015339, MCP3N0015355, MCP3N0015341, MCP3N0015143, MCP3N0016812, 
MCP3N0014500, MCP3N0016377, MCP3N0016378, MCP3N0016379, MCP3N0016380, 
MCP3N0016381, MCP3N0013819, MCP3N0013817, MCP3N0012937, MCP3N0013419, 
MCP3N0013115, MCP3N0010551, MCP3N0010563, MCP310049681, MCP310049682, 
MCP3N0017970 

• Změna ttídy majetku - inventární čísla: MCP3N0010048, MCP3N0000902-903, MCP3N0001063, 
MCP3N0000769, MCP3N0015552, MCP3N0000659, MCP3N0000506, MCP3N0010060 

• Změna v zařazení majetku - oprávky u inventárního čísla: MCP3N0013819, MCP3N0013817, 
MCP3N0013419, MCP3N0013115, MCP3N0010551, MCP3N0010563, MCP3N0012937 

Inventurní soupis majetku a závazků 
• Inventarizace majetku a závazků MČ: Inventarizační zpráva ze dne 19.02.2021, Proškolení členů 

inventarizační komise ze dne 18.11.2020, Seznam inventarizačních identifikátorů, Jmenování ústřední 
inventarizační komise ze dne 23.09.2020, Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. T/2020/7 k plánu 
inventur Městské části Praha 3 za rok 2020 ze dne 27.10.2020, Inventurní soupisy majetku a závazků 
k30.l l.2020 a k31 .12.2020 

• Inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, 
Sauerova 2/1836: Inventarizační zpráva ze dne 28.01.2021, Plán inventur ze dne 01.09.2020, Prohlášení 
o provedeni inventarizace a komentář k rozdílům ze dne 29.01.2021, Příkaz k provedení inventarizace 
hospodářských prostředků ze dne 01.10.2020, Jmenování členů inventarizační komise ze dne 
O 1.10.2020, Proškolení členů inventarizační komise ze dne O 1.10.2020, rekapitulace inventářů, 
inventurní soupisy k 30.11.2020 a k 31.12.2020 

Mzdová agenda 
• Mzdová agenda byla přezkoumána u zaměstnanců s osobními čísly: 60300, 60262, 60361, 60391, 

60358,43302,27652,60388,60369,60197 
Odměňování členů zastupitelstva 

• Výše měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ byla na rok 2020 schválena usnesením 
Zastupitelstva MČ č. 35 ze dne 26.02.2019 s účinností od 01.03.2019 a č. 142 ze dne 28.01.2020 
s účinností od 01.03.2020. Byly přezkoumány odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ s osobními 
čísly: 60210, 60171, 60233, 60284, 60403, 60404 a odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ 
s osobními čísly: 60221, 60216, 60217, 60207, 60214, 60224, 60222. Poskytnutí mimořádné odměny 
bylo přezkoumáno u členů Zastupitelstva MČ s osobními čísly: 60219 a 60218, dále u 6 členů Bytové 
komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ a u 7 členů Komise pro urbanismus, veřejný prostor 
a regeneraci městské památkové zóny, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ 

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán 
• Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, 

ze dne 18.09.2008 včetně 8 dodatků+ odpisový plán na rok 2020 schválený usnesením Rady MČ č. 709 
ze dne 23 .10.2019 

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 
• Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, 

k 30.06.2020 a k 31.12.2020 
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 

• · Rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, k 30.06.2020 
a k 31.12.2020 
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Smlouvy o dílo 
• Smlouvy o dílo č.: 2018/01069/0TSMI, 2015/01129/0TSMI, 2020/00538/0KÚ-OSÚ, 

2019/01312/00ŽP včetně dodatků Dl a 02 ze dne 07.05.2020 a 09.06.2020, 2020/00408/00ŽP + 
dodatek č. 1 a 2, 2020/00514/0TSMI, 8308/2012, 2020/00328/00ŽP, 2020/00382/0TSMI včetně 
dodatku Dl ze dne 18.11.2020, 2020/00389/0TSMI, 2020/00484/00ŽP, 2020/00539/0TSMI, 
2020/00675/0TSMI, 2020/00783/0TSMI, 2020/00802/0TSMI, 2020/00815/0TSMI, 
2020/00877 /OOŽP, 2020/01 O 11/0TSMI, 2021/00348/0TSMI, 2020/00992/0I, 2020/00877 /OOŽP 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Kupní smlouvy o převodu jednotky č.: 2019/01284/0VHČ-OP, 2019/01095/0VHČ-OP, 

2019/01283/0VHČ-OP, 2019/01215/0VHČ-OP, 2019/01315/0VHČ-OP, 2020/00056/0VHČ-OP, 
2020/00374/0VHČ-OP, 2020/00373/0VHČ-OP, 2020/00521/0VHČ-OP, 2020/00826/0VH~-OP, 
2020/00849/0VHČ-OP, 2020/00798/0VHČ-OP, 2020/00850/0VHČ-OP, 2020/00567/0VHC-OP, 
2020/00695/0VHČ, 2020/00927/0VHČ-OP, 2020/01028/0VHČ-OP, 2020, 2020/00955/0VHČ-OP, 
2020/01092/0VHČ-OP, 2020/00864/0VHČ-OP 

• Kupní smlouvy č.: 2020/00221/0TSMI, 2020/00939/0KÚ-OSÚ, 2020/00428/0MA-OEM, 
2020/00452/0TSMI 

Smlouvy nájemní 
• Smlouvy o nájmu prostor nesloužících k bydlení č.: 2018/01484/0VHČ-ONP + dodatek, 

2019/01178/0VHČ-ONP, 2019/00195/0VHČ-ONP, 2019/01245/0VHČ-ONP, 2019/01252/0VHČ
ONP, 2019/01184/0VHČ-ONP, 2019/01339/0VHČ-ONP, 2019/00823/0VHČ-ONP, 
2020/00678/0VHČ-ONP, 2020/00315/0VHČ-ONP, 2020/00506/0VHČ-ONP, 2020/00714/0VHČ
ONP 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 2018/01410/0VHČ-ONP + 2 dodatky 
• Nájemní smlouva č.: 2019/01275/0B, 2015/01164/0BNP-OB, 2020/00705/0B, 2020/00511/0B, 

2020/00287/0B, 2020/00509/0B, 2020/00241/0B, 2020/00702/0B, 2020/00561/0B, 2020/00727/0B 
• Dohoda o užívání bytu ze dne 24.02.1988 a ze dne 13.04.1982 
• Smlouva o nájmu bytu č. 2012/01939/11.1 

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 
• Záměr k bezúplatnému převodu kotelny Čajkovského 12 byl zveřejněn na úřední desce od 30.09.2019 

do 16.10.2019, záměr k bezúplatnému převodu kotelny Jičínská 33 byl zveřejněn na úřední desce 
od 30.09.2019 do 16.10.2019, záměr ke kupní smlouvě č. 2019/01284/0VHČ-OP byl na úřední desce 
zveřejněn od 19.07.2018 do 06.08.2018, záměr ke kupní smlouvě č. 2019/01095/0VHČ-OP byl 
zveřejněn od 05.11.2018 do 21.11.2018, záměr ke kupní smlouvě č. 2019/01283/0VHČ-OP byl 
na úřední desce zveřejněn od 19.07.2018 do 06.08.2018, záměr ke kupní smlouvě 
č. 2019/01215/0VHČ-OP byl zveřejněn na úřední desce od 05.11.2018 do 21.11.2018, záměr ke kupní 
smlouvě č. 2019/01315/0VHČ-OP byl na úřední desce zveřejněn od 01.03.2018 do 19.03.2018, záměr 
ke kupní smlouvě č. 2020/00428/0MA-OEM byl na úřední. desce zveřejněn od 08.11.2019 
do 25.11.2019, záměr ke kupní smlouvě č. 2020/00056/0VHČ-OP byl zveřejněn na úřední desce 
od 05.11.2018 do 21.11.2018, záměr ke kupní smlouvě č. 2020/00374/0VHČ-OP byl na úřední desce 
zveřejněn od 08.11.2019 do 25.11.2019, záměr ke kupní smlouvě č. 2020/00373/0VHČ-OP byl 
naúřední desce zveřejněn od 08.11.2019 do 25.11.2019, záměr ke kupní smlouvě 
č. 2020/00521/0VHČ-OP byl zveřejněn na úřední desce od 08.11.2019 do 25.11.2019, záměr 
kpachtovní smlouvě č. 2020/00229/0VHČ-ONP byl zveřejněn na úřední desce od 17.01.2020 
do 03.02.2020 a dodatek č. 1 od 07.05.2020 do 25.05.2020, záměr pronájmu nebytového prostoru 
ke smlouvě č. 2018/01410/0VHČ-ONP byl zveřejněn na úřední desce od 22.11.2018 do 10.12.2018, 
záměr pronájmu nebytového prostoru ke smlouvě č. 2020/00506/0VHČ-ONP byl zveřejněn na úřední 
desce od 03.02.2020 do 05.03.2020, záměr k pronájmu nebytového prostoru ke smlouvě 
č. 2020/0714/0VHČ-ONP byl zveřejněn na úřední desce od 08.06.2020 do 09.07.2020, záměr 
k zástavní smlouvě č. 2019/01285/0VHČ-OP byl na úřední desce zveřejněn od 19.07.2018 
do 06.08.2018, záměr k prodeji bytových jednotek v domech Roháčova č. p. 34, 36, 38, 40, 42, 44 byl 
na úřední desce zveřejněn od 08.11.2019 do 25.11.2019 

Smlouvy o věcných břemenech 
• Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: 2020/00354/0MA-ONNM, 2020/00014/0MA-

ONNM, 2020/00555/0MA-ONNM, 2020/00553/0MA-O:NNM, 2020/00684/0MA-ONNM, 
2020/00682/0MA-ONNM, 2020/00881/0MA-O:t-.i'NM 

• Smlouva o zrušení věcného břemene č. 2020/00223/0MA-ON'NM 
• Prohlášení o zřízení služebnosti jednostranným prohlášením oprávněného a povinného v jedné osobě 

ze dne 18.12.2019 a ze dne 20.08.2020 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
• Veřejnoprávní smlouvy č.: 2020/00068/0Š, 2020/00156/0Š, 2020/00176/0Š, 2020/00163/0Š, 

2020/00169/0Š, 2020/00081/0Š, 2020/00155/0Š, 2020/00074/0Š, 2020/00090/0Š, 2020/00073/0Š 
Dohody o pracovní činnosti 

• Dohody o pracovní činnosti byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly: 60466, 60311, 60315, 
60406,60235,24136,37068 

Dohody o provedení práce 
• Dohody o provedení práce byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly: 60250, 60376, 60270, 

60294, 17438,21904,60322,60434,60435,34238 
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů 

• Pracovní smlouvy včetně platových výměrů byly přezkoumány u zaměstnanců s osobními čísly: 60300, 
60262,60361,60391,60358,43302,27652,60388,60369,60197 

Smlouvy ostatní 
• Smlouvy příspěvkové organizace Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836: Mandátní 

smlouva na vedení účetnictví ze dne 5.2.2013, Smlouva o nájmu služebního bytu ze dne 20.12.2019 
a Smlouva o vedení mzdové agendy ze dne 15.8.2019 

• Příkazní smlouvy č.: 2020/00516/0SV, 2020/00025/0TSMI, 2019/00203/0TSMI včetně dodatku č. 1, 
2019/00825/0VHČ-OP, 2016/01123/0KÚ-OS + 5 dodatků, 2016/01122/0KÚ-OS + 5 dodatků, 
2019/01278/00ŽP, 2019/01277/00ŽP 

• Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem včetně dodatků č. l a 2 ze dne 
26.05.2014. 29.12.2014 a 11.03.2015 

• Pojistná smlouva č. 2019/00097/0TSMI-OSÚ včetně dodatků č. 1-3 
• Smlouva o poskytování služeb komplexní realizace úklidu a údržby veřejného prostranství č. 8561/08 

včetně dodatků č. 1-6 
• Smlouva č. 2019/00679/0E o vykonání dílčích a závěrečných přezkoumání hospodaření Městské části 

Praha 3 a provedení průběžných auditů a auditů účetních závěrek k 31.12.2016, 2017, 2018 a 2019 
• Rámcová smlouva č. 2018/00320/00ŽP 
• Smlouva o vzájemné spolupráci při pořádání farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 

č. 22018/01115/00R-OOR 
• Smlouva o provádění servisních činností a revizí VZT zařízení č. 71002 
• Smlouva o provedení auditu č. 2020/01034/0E 
• Smlouva o spolupráci při nuceném výkonu exekučních titulů č. S/1271/01 
• Smlouva o poskytování právní pomoci ze dne 18.07.1996 
• Smlouva o postoupení výkonu práv k dotačnímu software č. 2020/00059/0KÚ-OS 
• Dohody o narovnání č. 2020/00493/0MA-ONNM a č. 2020/00498/0MA-ONNM 
• Pachtovní smlouva č. 2020/00229/0VHČ-ONP + dodatek 
• Zástavní smlouva č. 2019/01285/0VHČ-OP uzavřená ve prospěch MČ 

Dokumentace k veřejným zakázkám 
• ,,Poimplementační podpora systému PROXIO na období 2020 až 2024" - nadlimitní veřejná zakázka 

na služby, zadávaná v otevřeném řízení(§ 56) 
• ,,Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3" - zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu 

autorského dozoru - nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění 
(§ 63), 

• ,,Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30" -
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení (§ 58) 

• ,,Poliklinika Vinohradská Praha 3 - rekonstrukce 1. a 2. NP včetně zateplení objektu Vinohradská 
176/1513" - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení(§ 52) 

• ,,Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4, 6/1680 -rekonstrukce oken v uliční fasádě" - podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení(§ 53) 

• ,,Revitalizace okolí cyklostezky Pod Vítkovem se sadovými a parkovými úpravami" - podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení(§ 53) 

• ,,Zajištění lékárenské pohotovostní služby pro území městské části Praha 3" - veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby ( § 31) 

• ,,Zajištění realizace terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 3" -
veřejná zakázka malého rozsahu na služby(§ 31) 

• ,,ZŠ Cimburkova 18/600, Praha 3 - rekonstrukce kotelný' - veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce (§ 31) 

• ,,Úprava pozemku ve vnitrobloku Roháčova, Jeseniova" - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce(§ 31) 
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Vnitřní předpis a směrnice 
• Směrnice Rady MČ č. RMČ/2019/1 k nakládání s majetkem, Nařízení tajemníka č. T/2020/6 k vydání 

Pracovního řádu Městské části Praha 3, Úřadu městské části, Organizační řád (poslední aktualizace 
ze dne 01.06.2020), Pravidla bytové politiky MČ, Nařízení tajemníka č. T/2020/5 ke stanovení způsobu 
uzavírání, evidence a zveřejňování smluv, Směrnice Rady MČ č. RMČ/2019/4 a č. Rt\1Č/2021/2 
k oběhu účetních dokladů, Směrnice Rady MČ č. RMČ/2020/3 k pokladním operacím a nakládání 
s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu MČ, 
Směrnice Rady MČ č. R.\1:Č/2018/5 ke stanovení hranic významnosti informací pro účtování 
o vybraných skutečnostech, směrnice Rady MČ č. RMČ/2016/5 ke stanovení podpisových vzorů, 
č. RMČ/2016/7 postup svěřování majetku, RMČ/2016/8 k inventarizaci majetku, RMČ/2017/1 vztahy 
orgánů MČ k příspěvkovým organizacím, RMČ/2016/3 o postupu při zadávání veřejných zakázek 
ve znění účinném od 24.04.2019 

• Vnitřní směrnice příspěvkové organizace Mateřská škola Miličův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836: 
Vnitřní směrnice k finanční kontrole s účinností od 01.09.2020, Vnitřní kontrolní systém s účinností 
od 01.08.2013, Vnitřní ekonomická směrnice s účinností od 01.09.2013 a od 01.09.2020, Vnitřní 
směrnice pro doplňkovou činnost s účinností od 15.01.2020 včetně kalkulace pro pronájmy, Vnitřní 
předpis pro evidenci majetku s účinností od 25.03.2019, Pravidla hospodaření FKSP ze dne 01.07.2019 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě auditora (HZConsult s.r.o.) o výsledku 

přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 2019 přijaté usnesením Zastupitelstva MČ 
č. 183 ze dne 23.06.2020 

• Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z 1. dílčího přezkoumání hospodaření 

městské části Praha 3 provedeného za období 01.01.2020 do 31.07.2020 
• Opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z 2. dílčího přezkoumání hospodaření 

městské části Praha 3 provedeného za období 1.8.2020 do 30.11.2020 
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

• Plnění úkolů přijatých k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v zápisu z 1. dílčího přezkoumání 
hospodaření ze dne 27.01.2021 

• Plnění úkolů přijatých k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v zápisu z 2. dílčího přezkoumání 
hospodaření ze dne 14.04.2021 

• Plnění úkolů přijatých k odstranění zjištěných nedostatků uvedených ve Zprávě auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 2019 ze dne 27.01.2021 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
• Usnesení Zastupitelstva MČ č.: 183 (23.06.2020), 142 (28.01.2020), 169-173 (26.05.2020), 34 

(26.02.2019), 21 (18.12.2018), 138 (28.01.2020), 149 (26.05.2020), 192 (23.06.2020), 164 
(26.05.2020), 157 (26.05.2020), 422 (18.09.2018), 39 (26.02.2019), 425 (18.09.2018), 39 (21.11.2018), 
396 (12.06.2018), 12 (18.12.2018), 139 (28.01.2020), 244-248 (17.12.2020), 201-202 (27.10.2020), 132 
(17.12.2019), 215 (27.10.2020), 226 (17.12.2020), 123, 125 a 126 (17.12.2019), 165 (25.05.2020), 205 
a 207 (27.10.2020) 

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 
• Usnesení Rady MČ č.: 660 (23.10.2019), 887, 896 (18.12.2019), 2, 6, 25 (15.01.2020), 65 a 76 

(12.02.2020), 100 (26.02.2020), 226 (25.03.2020), 234, 235, 237, 245 (22.04.2020), 286 (18.05.2020), 
326 (27.05.2020), 365, 407 (15.06.2020), 419 (24.06.2020), 496 (15.07.2020), 513 (15.07.2020), 545 
(12.08.2020), 584, 589, 587, 588, 595, 603 (26.08.2020), 655 (23.09.2020), 739, 756 (19.10.2020), 781 
(04.11.2020), 792 (18.11.2020), 57 (01.02.2021), 678 (23.10.2019), 541 (12.08.2020), 437 
(17.07.2019), 768 (20.11.2019), 628 (25.09.2019), 778 (20.11.2019), 891 (18.12.2019), 137 
(11.03.2019), 519 (30.07.2020), 299 (18.05.2020), 123 (26.02.2020), 66 (12.02.2020), 268 
(06.05.2020), 4 (15.01.2020), 87 (12.02.2020), 32 (16.01.2019), 376 (15.06.2020), 269 (06.05.2020), 
527 (30.07.2020), 320 (27.05.2020), 325 (03.06.2019), 519 (30.07.2020), 428 (24.06.2020), 181 
(09.03.2020), 557 (12.08.2020), 195 (25.03.2020), 878 a 877 (18.12.2019), 709 (23.10.2019), 470 
(24.06.2020), 116-117 (24.02.2021), 154 (10.03.2021), 803 (09.12.2019), 878 a 877 (18.12.2019) 

Výsledky kontrol zřízených organizací 
• Plán kontrol na rok 2020 schválený Radou MČ č. 6 ze dne 15.01.2020, Protokol o výsledku finanční 

kontroly za rok 2019 provedené v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Milíčův dům, Praha 3, 
Sauerova 2/1836 

Výsledky externích kontrol 
• Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného ze dne 02.03.2020 - kontrola byla provedena ze strany Všeobecné zdravotní 
pojišťovny za období od 01.09.2016 do 31.01.2020 a byl zjištěn nedoplatek vůči zdravotní pojišťovně 
za rok 2019 v celkové výši 20 778 Kč. Ten byl uhrazen dne 10.03.2020. Jelikož se jednalo o nedoplatky 
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způsobené na straně zaměstnanců, byla částka předepsána jako pohledávka za zaměstnanci. Zároveň 
bylo zdravotní pojišťovnou vyčísleno penále ve výši 6 004 Kč, které bylo na žádost MČ sníženo 
na částku 2 500 Kč. Tato částka byla uhrazena dne 03.07.2020. 

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití 
• Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu schválené usnesením Zastupitelstva MČ č. 126 ze dne 

17.12.2019 ač. 182 ze dne 23.06.2020 
• Zásady Fondu sociálního schválené usnesením Zastupitelstva MČ č. 205 ze dne 27 .10.2020 
• Pravidla pro tvorbu a čerpání Zaměstnaneckého fondu schválená pro rok 2020 usnesením Rady MČ 

č. 803 ze dne 09.12.2019 
Finanční plán 

• Finanční plán činností podléhajících dani z příjmů, který byl schválen Zastupitelstvem MČ dne 
28.01.2020 usnesením č. 139 

Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas MHMP s návrhem 
• Potvrzení správnosti předkládané žádosti - souhlas MHMP s návrhem na vklad do katastru nemovitostí 

ke smlouvám o zřízení věcného břemene č.: 2020/00354/0MA-ONNM, 2020/00014/0MA-ONNM, 
2020/00881/0MA-ONNM, 2020/00555/0MA-ONNM, 2020/00553/0MA-ONNM, 2020/00684/0MA
ONNM, 2020/00682/0MA-ONNM 

• Potvrzení správnosti předkládané žádosti ke kupním smlouvám o převodu bytových jednotek č.: 

2020/00056/0VHČ-OP, 2020/00374/0VHČ-OP, 2020/00521/0VHČ-OP, 2020/003 73/0VHČ-OP, 
2019/01095/0VHČ-OP, 2019/01284/0VHČ-OP, 2019/01283/0VHČ-OP, 2019/01215/0VHČ-OP, 
2019/01315/0VHČ-OP, 2020/00826/0VHČ-OP, 2020/00849/0VHČ-OP, 2020/00798/0VHČ-OP, 
2020/00850/0VHČ-OP, 2020/00567 /0VHČ-OP, 2020/00695/0VHČ, 2020/00927 /0VHČ-OP, 
2020/01028/0VHČ-OP, 2020/00864/0VHČ-OP, 2020/00955/0VHČ-OP, 2020/01092/0VHČ-OP 

Objednávky 
• Objednávky MČ č.: 2020/0316/0TSMI-OSÚ, 2020/0317/0TSMI-OSÚ, 2020/0290/0KÚ-OKRIS, 

2020/0349/0KÚ-OKRIS, 2020/0386/0KÚ-OSÚ, 2020/0429/0KÚ-OSÚ, 2020/0591/0VVK-OKAP, 
2020/0491/00ŽP-OSZI, 2020/0886/0KÚ-OSÚ, 2020/0928/0KÚ-OSÚ, 2020/0969/0KÚ-OSÚ, 
2020/1049/0KÚ-OSÚ, 2020/1048/0KÚ-OSÚ, 2020/1131/0KÚ-OSÚ, 2020/1130/0KÚ-OSÚ, 
2020/0471/00ŽP-OSZI, 2020/1133/0KÚ-OSÚ, 2020/1140/0KÚ-OSÚ, 2020/1184/0KÚ-OSÚ, 
2020/1185/0KÚ-OSÚ, 2020/1158/00ŽP - OSKS, 2020/1170/00ŽP-OSZI, 2020/0985/0KÚ-OSÚ, 
2020/0922/0KÚ-OSÚ, 2020/1154/00ŽP - OSKS, 2020/1170/00ŽP-OSZI, 2020/1143/00ŽP-OSZ, 
2020/1176/00ŽP-OSZI, 2019/1535/0I-OSPIS, 2019/1529/0I-OSPIS, 2019/1527/0I-OSPIS, 
2020/0557/0I-OSPIS, 2018/1610/0TSMI-OT, 2018/1763/0TSMI-OT, 2018/1611/0TSMI-OT, 
2019/0984/0TSMI-OT, 2020/0032/0TSMI-OSÚ, 2020/0049/0TSMI-OSÚ, 2020/0109/0TSMI-OSÚ, 
2020/0131/0TSMI-OSÚ, 2019/13 74/0TSMI-OSÚ, 2020/0349/0KÚ-OKRIS, 2020/0386/0KÚ-OSÚ, 
2020/0100/0TSMI-OSÚ, 2020/1182/0I-OSPIS, 2020/0677/0KÚ-OSÚ, 2020/0743/0KÚ-OSÚ, 
2020/0912/0KÚ-OSÚ, 2020/0868/0VVK-OKAP, 2020/0869/0KÚ-OSÚ, 2020/0733/0KÚ-OSÚ, 
2020/0675/0KÚ-OSÚ, 2020/1174/0KÚ-OSÚ, 2018/1733/0K, 2020/0608/00ŽP-OSZI 

• Objednávky SZM č.: 050200855, 050200915, 05020103, 050201127, 050201255, 050201257, 
050201316,050200146,050200722,050200751,050200266,050200260,050200704,050200259 

Znalecký posudek 
• Znalecký posudek č. 9077/2019 ze dne 15.12.2019, 9201/2020 ze dne 10.08.2020, 9197/2020 ze dne 

10.08.2020, 9199/2020 ze dne 10.08.2020, 9200/2020 ze dne 10.08.2020, 809-137/2019 ze dne 
11.11.2019, 871-37/2020 ze dne 11.03.2020, 886-52/2020 ze dne 14.04.2020 

Odpisový plán 
• Odpisový plán MČ na rok 2020 byl schválen Radou MČ usnesením č. 678 ze dne 23.10.2019 
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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části 

v působnosti jediného akcionáře
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

U S N E S E N Í
č. 4

ze dne 19.05.2021

Výroční zpráva společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. za 
rok 2020

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
1. výroční zprávu společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2020
2. roční účetní závěrku za rok 2020
3. zprávu o vztazích 
4. návrh představenstva na vypořádání ztráty za rok 2020 – bude zúčtována s 

nerozděleným ziskem minulých let

II. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu dozorčí rady
2. výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2020

III. u k l á d á
1. představenstvu společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

1.1. prověřit důvod a důsledky kumulace rozdílu mezi dohadnými položkami na 
výnosy z tvorby tepla a skutečnými výnosy hospodaření z let 2017 až 2019

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady
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Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČO 28954866 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 15521 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK2020 

Zpracoval: Andrea Chomátová, vedoucí účtárny 
Vladimír Gruber, ředitel společnosti 

Předkládá: Vladimír Gruber 
ředitel společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s .

Datum zpracování: 12.5.2021 
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1. Úvodní slovo předsedy představenstva 

Vážení, 

představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti, které mu podle zákona a stanov 
společnosti náleží. V roce 2020 se představenstvo řádně sešlo celkem 9x, dále projednávalo 
důležité záležitosti obchodního vedení též operativně mimo řádné zasedání. V polovině roku došlo 
k podstatné obměně členů představenstva (čtyř z pěti), což - v kombinaci s protipandemíckými 
opatřeními - samozřejmě znamenalo určitý zásah do akceschopnosti představenstva. 

Přesto společnost v roce 2020 úspěšně pokračovala ve zefektivňování svého provozu. 
Pokračovalo například výrazné snižování nákladů na ICT zaváděním úspornějšího softwaru pro 
některé agendy; v této oblasti zefektivňování, modernizace a digitalizace bude pokračovat i 
v následujících letech. 

Činnost společnosti byla v roce 2020 ovlivněna pokračujícím procesem narovnání vlastnických 
vztahů k technologickému zařízení kotelen mezí Městskou částí Praha 3 (jako hlavním 
pronajímatelem kotelen) a společenstvími vlastníků j ednotek. U některých kotelen si společenství 
zajistila po předání provoz jiným subjektem či svépomocí. Úbytek v množství provozovaných 
kotelen se samozřejmě odrazil v objemu prodaného tepla a tedy ekonomickém výsledku 
společnosti. 

S ohledem na snahu zachovat co největší množství provozovaných kotelen se společnost zaměřila 
na zvýšení své konkurenceschopnosti jako dodavatele tepla, a to jak z hlediska ceny, tak variability 
služeb. Již v roce 2020 došlo ke snížení ceny tepla v hlavní cenové lokalitě interními úsporami. 
Zároveň byly učiněny kroky ke snížení ceny odebíraného zemního plynu. Pro rok 2021 společnost 
dojednala snížení jednotkové ceny plynu s aktuálním dodavatelem. Koncem roku 2020 pak 
společnost s ohledem na v té době nízké ceny zemního plynu uspořádala výběrové řízení na 
dodávku zemního plynu pro kotelny pro rok 2022, které bylo opět provedeno formou e-aukce, 
přičemž nově vysoutěžená cena plynu je podstatně nižší než dosavadní. 

Ztrátu na straně tržeb v oblasti výroby a dodávky tepelné energie společnost rovněž kompenzovala 
pokračujícím navyšováním objemu poskytovaných služeb na úseku správy nemovitostí. 

Pandemickou situaci společnost v roce 2020 zvládla bez závažnějších dopadů. Negativní byly 
pouze zvýšené náklady na hygienická opatření a na umožnění práce z domova. Veškeré závazky 
vůči klientům splnila i v těchto podmínkách společnost řádně a včas. 

Výsledné hospodaření společnosti v roce 2020 bylo účetně ztrátové, když hospodářský 
výsledek za rok 2020 činí ztrátu ve výši 3,255 mil. Kč po zdanění. Tato účetní ztráta je 
nicméně výrazně ovlivněna nápravou metodiky tvorby dohadných položek ohledně výnosů 
z výroby tepla, kde v některých letech docházelo k rozdílům mezi účetně odhadovanými a 
po vyúčtování klientům skutečně fakturovanými výnosy. Zejména v letech 2017 a 2018 
přesáhly tyto rozdíly 4 mil. Kč v neprospěch skutečných výnosů. Hospodaření roku 2020 tak 
bylo negativně ovlivněno rozpuštěním dohadné položky na předchozí výnosy ve výši cca 9 
mil. Kč, což v této výši snížilo výnosy a hospodářský výsledek roku 2020. Společnost 
podnikla kroky k tomu, aby k obdobné situaci již v budoucnu nedocházelo; počínaje rokem 
2020 je proto výše průběžně účtovaných odhadovaných výnosů za výrobu tepla k 
rozvahovému dni zpřesněna dle skutečné spotřeby odběratelů. Hospodářský výsledek roku 
2021 by měl být ziskový, stejně jako by b~y7i v roc 2020, nebýt vlivu rozpuštěni nepřesných 
odhadů předchozích let. 

Mgr. Michal Dobiáš 
předseda představenstva 
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2. Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma, IČO, sídlo, právní forma 

Obchodní firma: 
IČO: 
Sídlo: 
Právní forma: 
Datum vzniku: 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 
28954866 
Olšanská 2666/7, Praha 3, PSČ 130 00 
akciová společnost 
1. září 2009 

Akcionáři společnosti 

Jediným akcionářem společnosti je Městská část Praha 3. Základní kapitál společnosti ve 
výši 33 100 000 Kč je rozdělen na 31 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč a 21 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 100 000 Kč. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné 
hromady. 

Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti na základě podnikatelského oprávnění a příslušných 
licencí je: 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná 
ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

• výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie na základě licencí udělených ERÚ 

Předmětem činnosti společnosti na základě podnikatelského oprávnění je: 

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
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Statutární a dozorčí orgány společnosti 

Představenstvo společnosti k 31. 12. 2020 

předseda: 

místopředseda: 

členové: 

Mgr. Michal Dobiáš 
Mgr. Antonín Svoboda 
Mgr. Martina Chmelová 
Mgr. Simeon Popov 
Martin Čáslavka 

Dozorčí rada společnosti k 31. 12. 2020 

předseda : 
členové: 

Petra Knesplová 
Mgr. Michal Vronský 
Ing. Jaroslav Rybář 
Ing. Martin Kuba 
Adam Šenk 

Ředitelem společnosti k 31. 12. 2020 byl Vladimír Gruber. 

Změny ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti realizované v průběhu roku 
2020 jsou popsány v bodech 1.4. a 1.5. přílohy účetní závěrky. 
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Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2020: 

300 účtárna 

Představenstvo - Dozorčí rada ---------·------ ------------·------ --- ------- -------------------------------------

210 

230 

VRCHOLOVÉ VEDENÍ 
a.s. 

Ředitel a.s. 

právní manažer 
240 

oddělení kvality 

výpočetní 

technika 

510 
správa 

nemovitostí 
100 CDK 

- • -• - • - • -• -•- .... - · -·-·---·-•-• - • - • -•---·-·-·-•·-"-• •-••-•• - - ----· - •• - n - ••- ••-•• + ••-••-·•·-•·•-•-•-• - •- •- • - • - • - • - • - •- ·- • - •- •- •- • - • -• -•,- • - • -·-•-·-·- • 

mzdová Ekonomická 
31 O I účtárna a.s. 330 511 

účtárna Správa 

technická 
512 

správa 

5 

110 
provoz a 

výroba TE 
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3. Informace o stávajícím postavení a podnikatelské činnosti společnosti 

Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. poskytuje služby v oblasti 
výroby a dodávky tepelné energie, správy nemovitostí a vedení účetnictví v běžném 
tržním prostředí. 

Charakter podnikatelské činnosti společnosti odpovídá podnikatelským oprávněním 
společnosti a uzavřeným smlouvám s odběrateli. 

Jedná se v prvé řadě o tyto činnosti: 

• výroba a rozvod tepelné energie 

• správa a provoz nemovitostí včetně vedení účetnictví 

• výkon funkce předsedy společenství nebo člena výboru 

• vedení mzdové agendy 

• vedení účetnictví příspěvkových organizací 

• dozor zdvihacích zařízení 

• provoz výměníkových stanic 

Z hlediska velikosti obratu je významnou činností společnosti výroba a rozvod 
tepelné energie na pronajatých zdrojích. Největším odběratelem tepelné energie je 
Městská část Praha 3. V roce 2020 došlo ke snížení obratu v této oblasti činnosti, a 
to z důvodu narovnání vlastnických vztahů mezi Městskou částí Praha 3 a některými 
SVJ, kdy na základě dohody o narovnání byly některé kotelny předány do majetku 
SVJ. V rámci následného výběru dodavatele si některá SVJ vybrala jiného 
dodavatele tepla. 

Druhou nejvýznamnější činnost z hlediska obratu tvoří správa nemovitostí včetně 
vedení účetnictví. V této oblasti si společnosti vede dobře, neustále se jí daří 
navyšovat tržby. 
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Srovnání vybraných parametrů rozvahy společnosti Správa majetkového 
portfolia Praha 3 a.s. v tis. Kč 

k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2019 

Dlouhodobý majetek netto 4 498 4 456 
Oběžná aktiva netto 117 548 126 763 
Stálá aktiva netto 124 482 133 653 
Vlastní kapitál 36 795 40 051 
Z toho základní kapitál 33 100 33 100 
Dlouhodobé závazky -306 381 
Dlouhodobé pohledávky 139 195 
Krátkodobé závazky 82 019 89 654 
Z toho přijaté zálohy 72 843 84 843 
Krátkodobé pohledávky 84 653 97 429 
Z toho dohadné účty aktivní 72 131 89 662 

Výši aktiv společnosti každoročně významně ovlivňuje výroba a rozvod tepelné 
energie, kde dochází ke kolísání jak výše uhrazených záloh dodavatelům médií, tak i 
ke změnám výše dohadné položky tvořené v souvislosti s touto činností v návaznosti 
na klimatické podmínky. 

Na straně pasív se mírně snížily krátkodobé závazky tvořené zejména zálohami 
přijatými od odběratelů tepla. 

Srovnání vybraných parametrů výkazu zisku a ztráty společnosti Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. v tis. Kč 

31. 12.2020 31.12.2019 
Výkony celkem 85 526 101 374 
Osobní náklady 27 697 25 740 
Provozní výsledek -4 028 636 
Finanční výsledek -50 -48 
Zisk/Ztráta před zdaněním -4 078 588 
Zisk/Ztráta po zdanění -3 255 369 

Po konzultaci s auditorem počínaje rokem 2020 je výše průběžně účtovaných výnosů 
za prodej tepla přes dohadné položky k 31.12. běžného roku zpřesněna dle skutečné 
spotřeby odběratelů, aby nedocházelo k významným rozdílům mezi účetními odhady 
a skutečnou výší výnosů za výrobu a prodej tepelné energie jako v letech 2017 a 
2018. Hospodářský výsledek roku 2020 (ztráta) je výrazně nepříznivě ovlivněn 
rozpuštěním dohadné položky na výnosy předchozího roku, bez tohoto vlivu by 
hospodaření roku 2020 bylo ziskové. 
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Srovnání likvidity společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. v tis. 
Kč 

k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2019 
Krátkodobé pohledávky po lhůtě o o 
splatnosti 
Krátkodobé závazky po lhůtě o o 
splatnosti 
Finanční majetek - peněžní 32 756 29 139 
prostředky 

Společnost si uchovala velmi dobrou likviditu. 

4. Informace dle § 21 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví 

Firma nevyvíjela žádnou aktivitu v oblasti výzkumu a vývoje. 

Ochranu životního prostředí v souvislosti s činností společnost průběžně 
monitorovala. V hodnoceném období nebyly v této oblasti shledány žádné závady. 

Pracovněprávní vztahy ve společnosti fungují v souladu se zákonem č . 262/2006 
Sb., zákoník práce v platném znění. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 
2020 byl 37 zaměstnanců. 

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

5. Důležité události za období od rozvahového dne do termínu zpracování 
výroční zprávy 

V období od rozvahového dne do termínu zpracování výroční zprávy došlo 
k těmto významným událostem: 

- Na základě usnesení RMČ č. 628 ze dne 25. 9. 2019, kterým byl schválen záměr 
narovnání vlastnických vztahů technologických zařízení kotelen u některých 
společenství vlastníků, byly ke dni 31. 1. 2021 ukončeny odběratelské smlouvy 
se dvěma odběrateli tepelné energie a k 28. 2. 2021 s jedním odběratelem 
tepelné energie. Odhad dopadu do výnosů a hospodářského výsledku z titulu 
ukončení těchto odběratelských smluv činí cca 1 500 tis. Kč . 
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6. Obchodní záměry a cíle plánu hospodaření společnosti na rok 2021 

Struktura a rozsah činností společnosti v roce 2021 bude pokračovat v nastaveném 
trendu. Společnost bude reagovat na požadavky trhu, bude nadále rozšiřovat správu 
nemovitostí a zaměří se na služby v oblasti výkonu funkce předsedy nebo člena 
statutárního orgánu společenství jednotek. 

Důležitým úkolem společnosti pro rok 2021 bude její zaměření na oblast výroby a 
prodeje tepelné energie. S ohledem na velmi silnou konkurenci v této oblasti 
společnost musí tuto službu zefektivnit a tyto činnosti poskytovat ještě více na míru 
jednotlivých odběratelů s ohledem na jejich rozdílné hodnotové preference kvality a 
rozsahu poskytovaných služeb v porovnání s cenou. 

Rizikovým faktorem pro společnost v roce 2021 i nadále zůstává omezení příjmů 
některých občanů v souvislosti s vládními opatřeními týkajícími se Covid-19. Jejich 
ztížená finanční situace by mohla ovlivnit platební morálku, což by ve svém důsledku 
mohlo způsobit ohrožení platební schopnosti společenství vůči naší společnosti jako 
správci a dodavateli tepla. Na toto riziko bude společnost případně reagovat podle 
aktuálního vývoje situace. 

Cíle plánu hospodaření pro rok 2021 

tržby z výroby a rozvodu tepla 

tržby z přefakturace vody 

tržby správa nemovitostí 

tržby z ostatní činnosti 

zisk před zdaněním 

60 000 tis. Kč 

6 000 tis. Kč 

15 000 tis. Kč 

3 000 tis. Kč 

3 000 tis. Kč 

7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

V roce 2020 dosáhla společnost ztrátu po zdanění ve výši 3 255 tis. Kč 

Ztrátu za rok 2020 je navrhováno zúčtovat s nerozděleným ziskem minulých let. 
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Minimální závazný výčet informaci 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb 

Rozvaha 2020 
v plném rozsahu 

Označení 

a 

B. 

8 .1. 

8 .1.2. 

8 .1.2.1. 

B.1.2.2. 

B.1.5. 

8 .1.5.2. 

8 .11. 

B.11.1 . 

B.11.1 .2. 

B.11.2. 

8 .11.5 . 

B.11.5.2. 

C. 

C.11. 

C.11.1 . 

C.11.1. 1. 

C.11.2. 

C.11 .2.1. 

C.11 .2.4. 

C.11.2.4.3 

C.11 .2.4.4 

C.11 .2.4.5 

C.11.2.4.6 

C.IV. 

C.IV.1 . 

C.IV.2. 

D. 

D.1. 

ke dni ....... .. ~~.:~-~ .. -~~~~ .. .. 
(v celých tisících Kč) 

IČ 

28954866 

TEXT Číslo 
řádku Brutto 

b c 1 

AKTIVA CELKEM 001 131 335 
Stálá aktiva 003 11 208 
Dlouhodobý nehmotný majetek 004 9 898 
Ocenitelná práva 006 9 851 
Software 007 9 467 
Ostatní ocenitelná práva 008 384 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nE 011 47 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 47 
Dlouhodobý hmotný majetek 014 1 310 
Pozemky a stavby 015 120 
Stavby 017 120 
Hmotné movité věci a jejich soubory 018 613 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedc 024 577 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 577 
Oběžná aktiva 037 117 691 
Pohledávky 046 84935 
Dlouhodobé pohledávky 047 139 
Pohledávky z obchodních vztahů 048 139 
Krátkodobé pohledávky 057 84 796 
Pohledávky z obchodních vztahů 058 3 257 
Pohledávky - ostatn í 061 81 539 
Stát - daňové pohledávky 064 822 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 8 583 
Dohadné účty aktivní 066 72131 
Jiné pohledávky 067 3 
Peněžní prostředky 075 32 756 
Peněžní prostředky v pokladně 076 26 
Peněžní prostředky na účtech 077 32 730 
Časové rozlišení aktiv 078 2 436 
Náklady příštích období 079 2 436 

Obchodn í firma nebo jiný název účetn í jednotky 

Správa majetkového portfolia 

Praha 3 a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetn í jednotky 
a místo podnikání liší-li se od bydliště 

Olšanská 2666/7 

Praha 3 

13000 ............................................. --············· 

Česká _ republika ...................................... .. 

Běžné účetní období Min. úč . období 

Korekce Netto Netto 
2 3 4 

-6 853 124 482 133 653 

-6 710 4498 4456 

-6 324 3 574 3 674 

-6 324 3 527 3 627 

-5 940 3 527 3 627 

-384 

47 47 

47 47 

-386 924 782 

-42 78 78 

-42 78 78 

-344 269 355 

577 349 

577 349 

-143 117 548 126 763 

-143 84 792 97 624 

139 195 

139 195 

-143 84 653 97 429 

-143 3114 2 520 

81 539 94 909 

822 274 

8 583 4 968 

72131 89 662 

3 5 

32 756 29139 

26 66 

32 730 29 073 

2 436 2434 

2 436 2434 
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Označení TEXT Číslo Stav v běžném Stav v minulém 

řádku účetn ím období účetním období 
a b c 5 6 

PASIVA CELKEM 082 124 482 133 653 

A. Vlastní kapitál 083 36 795 40 051 

A.I. Základní kapitál 084 33100 33100 

A.1.1 . Základní kapitál 085 33100 33100 

A.Ill. Fondy ze zisku 096 2147 2147 

A.111.1. Ostatní rezervní fondy 097 2 093 2 093 

A.111.2. Statutární a ostatní fondy 098 54 54 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let(+/-) 099 4803 4435 

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 100 4 803 4435 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 102 -3 255 369 

B.+C. Cizí zdroje 104 81 713 90 193 

B. Rezervy 105 158 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 107 158 

C. Závazky 110 81 713 90 035 

C.I. Dlouhodobé závazky 111 -306 381 

C.1.8. Odložený daňový závazek 121 -306 381 

C.11 . Krátkodobé závazky 126 82 019 89 654 

C.11 .3. Krátkodobé přijaté zálohy 131 72 843 84843 

C.11.4. Závazky z obchodních vztahů 132 6 003 2463 

C.11 .8. Závazky ostatní 136 3173 2 348 

C.11 .8.3. Závazky k zaměstnancům 139 1 391 1196 

C.11 .8.4. Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištění 140 751 730 

C.11.8.6. Dohadné účty pasivní 142 591 

C.11.8.7. Jiné závazky 143 440 422 

D. časové rozlišení pasiv 147 5 974 3 409 

D.1. Výdaje příštích období 148 5 978 3 409 

D.2. Výnosy příštích období 149 -4 

Pozn : 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního gánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzí é osoby, která Je účetní jednotkou 

12.5.2021 
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Označení TEXT Číslo Stav v běžném Stav v minulém 

řádku účetním období účetním období 
a b c 5 6 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 

akciová společnost Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 
Výroba tepla 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
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Minimální závazný výčet informaci 
podle vyhlášky č 500/2002 Sb 

Výkaz zisku a ztráty 2020 
v plném rozsahu 

ke dni ......... . ~~.:J.~.}~~~ -- ·· 
(v celých tisících Kč) 

IČ 

28954866 

Označen i TEXT Číslo 
řádku 

a b c 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 

A. Výkonová spotřeba 03 

A.2 . Spotřeba materiálu a energie 05 

A.3. Služby 06 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti(+/-) 07 

D. Osobní náklady 09 

D.1. Mzdové náklady 10 

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 

D.2.2. Ostatní náklady 13 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 

E.1 .1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 

Ill. Ostatní provozní výnosy 20 

111.1 . Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 

111.3. Jiné provozní výnosy 23 

F. Ostatní provozní náklady 24 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 

F.3. Daně a poplatky 27 

F.4 . Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 

F.5. Jiné provozní náklady 29 

* Provozní výsledek hospodařeni(+/-) 30 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 

Vl.2 . Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 

K. Ostatní finanční náklady 47 

* Finanční výsledek hospodaření(+/-) 48 

** Výsledek hospodařeni před zdaněním(+/-) 49 

L. Daň z příjmů 50 

L.1 . Daň z příjmů splatná 51 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

Správa majetkového portfolia 

Praha 3 a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání liš í- li se od bydliště 

Olšanská 2666/7 

Praha 3 

13000 

Česká _ republika .................... _ ................. . 

Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 
1 2 

85 526 101 374 

61 008 74 950 

44776 51 762 

16 232 23188 

4305 

27 697 25 740 

20 457 18 916 

7 240 6 824 

6 735 6 336 

505 488 

344 -3 865 

359 417 

359 417 

-15 -4 282 

9 239 

8 194 

1 45 

514 -153 

44 

68 63 

-640 

446 380 

-4 028 636 

1 1 

1 1 

51 49 

-50 -48 

-4 078 588 

-823 219 

-136 173 
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Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

řádku běžném minulém 
a b c 1 2 

L.2 . Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -687 46 .. Výsledek hospodaření po zdanění(+/-) 53 -3 255 369 ... Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -3 255 369 . Čistý obrat za účetní období 56 85 536 101 614 

Pozn: 

/ 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního (gánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzi é osoby, která je účetní jednotkou 

12.5.2021 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání 

akciová společnost Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 
Výroba tepla 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

Malá účetní jednotka. 

Obsah 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.6.2. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

2.14.1 . 

2.15. 

2.15.1 . 

2.16. 

2.18. 

2.19. 

2.20. 

2.21. 

2.22. 

2.23. 

2.24. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Údaje o účetní jednotce 

Základní kapitál 

Předmět podnikání 

Statutární orgán 

Dozorčí orgán 

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce 

Osoby, které mají rozhodující vliv na účetní jednotce 

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 

Popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu dni 

Popis zásadních změn organizační struktury účetní jednotky během uplynulého účetního období 

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii 

Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí 

Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat 

Způsob stanovení reprod. poř. ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období 

Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do 
cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů 
Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení 
těchto položek proti min. účetnímu období 
Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona 

Způsob stanovení opravných položek k majetku 

Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpis. metody při stanovení účetních odpisů 

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - uplatnění směnných kurzů 

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují 

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 

Pohledávky po lhůtě splatnosti - doba splatnosti delší než 5 let 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 

Závazky po lhůtě splatnosti - doba splatnosti delší než 5 let 

Závazky po lhůtě splatnosti 

Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 

Výnosy, které jsou mimořádné objemem nebo původem. 

Náklady, které jsou mimořádné objemem nebo původem. 

Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze 

Celková výše penzijních závazků 

Celková výše závazků vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Pronájem majetku 

DALŠÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Přehled dlouhodob. nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha 

Přehled dlouhodob. hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu. 

Přehled finančního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha 

Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku. 

Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze 
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3.8. 

4. 

4.1. 

4.1.1 . 

4.2. 

4.2.1. 

4.3. 

4.3.1 . 

4.4. 

4.5. 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Informace o transakcích uzavřené se spřízněnou stranou a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek 

ÚDAJE O KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH A PŘDRUŽENÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH 

Údaje o konsolidovaných účetních jednotkách 

Údaje o konsolidované účetní jednotce 

Údaje o přidružených účetních jednotkách 

Údaje o přidružené účetní jednotce 

Údaje o účetních jednotkách, ve kterých je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

Údaje o účetní jednotce, ve které je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek 

Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek 

OSTATNÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Počet a jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období 

Údaje o změnách podílů během účetního období 

Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech 

Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období. 

Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj 

Rozpis rezerv 

Základní kapitál akciových společností - akcie 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorii činností 

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle zeměpisných trhů 

Celkové odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a jiné služby 

Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Povinná příloha v účetní závěrce. Obsah této závěrky vychází z příslušných ustanovení zálona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, zejména dle § 39, 39 a, 39 b a 39 c. V příloze uvádí účetní jednotka informace, které doplňují, zpřesňují a 
vysvětlují údaje uvedené v účetních výkazech nebo údaje, které jsou z hlediska uživatelů účetní závěrky významné a ve výkazech nejsou 
uvedeny samostatně. 

1. 

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
Účetní jednotka uvádí informace podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., zejména informace podle§ 18 odst. 3 zákona. 

Rozsah účetní závěrky Plný rozsah 

Druh účetní závěrky řádná 

Účetní období od 01.01.2020 

Účetní období do 31.12.2020 

Datum uzavřeni bilančních knih (rozvahový den) 31.12.2020 

Okamžik (datum) sestavení účetní závěrky 12.5.2021 

1.1. 

Údaje o účetní jednotce 
Základní informace dle zákona, zejména informace podle § 18 odst. 3 zákona 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Název společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s . 

Sídlo společnosti Olšanská 2666/7 

Sídlo společnosti Praha 3 

Sídlo společnosti 130 00 

Sídlo společnosti česká republika 

Identifikační číslo osoby (IČO) 28954866 

Právní forma akciová společnost 

Den vzniku účetní jednotky 1.9.2009 

Den zahájení činnosti 1. 9.2009 

Datum zápisu do OR 1. 9.2009 

Zápis do OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15521 

1.2. 

Základní kapitál 
Účetní jednotka uvádí údaje o základním kapitálu celkem a z toho o základním kapitálu zapsaném v Obchodním rejstříku . 

Základní kapitál celkem v tis. Kč 33 100 

z toho - Základní kapitál zapsaný v OR 33 100 

1.3. 

Předmět podnikání 
Účetní jednotka uvádí v tabulce rozhodující předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena. 

Pořadí Předmět činnosti 

1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

2. Předmět podnikání 

2.1. Činnost účetních poradců, vedeni účetnictví, vedeni daňové evidence 

2.2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

2.3. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

2.4. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

2.5. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci .. . 

1.4. 

Statutární orgán 
Účetní jednotka uvádí údaje o statutárních orgánech k rozvahovému dni a změnách v průběhu účetního období. 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Jméno Funkce Vznik funkce Ukončení funkce 

Dobiáš Michal Mgr. Předseda představenstva 16.7.2020 

Dobiáš Michal Mgr. Člen představenstva 15.6.2020 

Svoboda Antonín Mgr. Místopředseda představenstva 16.7.2020 

Svoboda Antonín Mgr. Člen představenstva 15.6.2020 

Chmelová Martina Mgr. Člen představenstva 15.6.2020 

Čáslavka Martin Člen představenstva 15.6.2020 

Popov Simeon Mgr. Člen představenstva 19.12.2018 

Popov Simeon Mgr. Místopředseda představenstva 11.1. 2019 16.7.2020 

Brůžek Jiří Člen představenstva 30.1.2019 15.6.2020 

Brůžek Jiří Předseda představenstva 21.2.2019 15.6.2020 

Křeček Pavel Mgr. Člen představenstva 19.12.2018 15.6.2020 

Hausknecht Filip Člen představenstva 19.12.2018 15.6.2020 

Metelka Jan Judr. LL.M. Člen představenstva 25.2.2019 15.6.2020 

1.5. 

Dozorčí orgán 
Účetní jednotka uvádí údaje o statutárních orgánech k rozvahovému dni a změnách v průběhu účetního období. 

Jméno Funkce Vznik funkce Ukončení funkce 

Knesplová Petra Předseda dozorčí rady 19.11.2020 

Knesplová Petra Člen dozorčí rady 15.7.2020 

Vronský Michal Člen dozorčí rady 19.12.2018 

Kuba Martin Ing . Člen dozorčí rady 30.1.2019 

Šenk Adam Člen dozorčí rady 15.1.2020 

Rybář Jaroslav Ing . Člen dozorčí rady 9.3.2020 

Novotná Marcela Ing. Člen dozorčí rady 19.12.2018 9.3.2020 

Jelínková Petra Člen dozorčí rady 19.12.2018 15.1.2020 

Dobiáš Michal Mgr. Předseda dozorčí rady 20.2.2019 15.6.2020 

Dobiáš Michal Mgr. Člen dozorčí rady 19.12.2018 15.6.2020 

1.6. 

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce 

1.6.2. 

Osoby, které mají rozhodující vliv na účetní jednotce 
Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají rozhodující vliv na účetní jednotce. 

Pořadí Název org. Právní forma IČ Vklad v% 

1. Městská část Praha 3 PO 00063517 100% 

1.7. 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 
Účetní jednotka uvádí popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku . 

I Pořadí Zrněna I dodatek Ze dne 

[ 1. popsáno v bodech 1.4. a 1.5. 

1.8. 

Popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu dni 
Účetní jednotka uvádí popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu (rozvahovému) dni. 

Název org . jednotky Popis 

1. Správa majetkového porfolia Praha 3 a.s. 
-- -----------------i 

1.1. Nejvyšší orgán Valná hromada 
----------------~~-~---------------------------1 

2. Vrcholové vedení a.s. Ředitel a. s. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Právni oddělení 

Výpočetni technika 

Manažer kvality 

Účtárna Účtárna a.s. Mzdová účtárna 

1

2.5. Správa nemovitostí Ekonomická správa Technická správa 

2.6. CDK Provoz a výroba TE 
------------

1.9. 

Popis zásadních změn organizační struktury účetní jednotky během uplynulého účetního období 
V uplynulém roce nedošlo k žádným změnám v organizační struktuře účetní jednotky. 

2. 

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 
Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na 
majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky; účetní jednotka uvede podle principu významnosti zejména 
způsob 
1. oceňování majetku a závazků, 
2. stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky), 
3. uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu, 
4. stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků . 

2.1. 

Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii 
Účetní jednotka ve sledovaném období neměla zásoby nakupované ve vlastní režii. 

2.2. 

Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
Účetní jednotka ve sledovaném období nepořizovala dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností. 

2.3. 

Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 

2.4. 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat 
Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila zvířata. 

2.5. 

Způsob stanovení reprod. poř. ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období 
Účetní jednotka v průběhu období nepo řizovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně. 

2.6. 
Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy 
nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů 
Účetní jednotka v průběhu období nevlastnila zásoby. 

2.7. 

Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky 
a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období 
K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo. 

2.8. 
Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona 
K žádným významným odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo. 

2.9. 

Způsob stanovení opravných položek k majetku 
Způsob stanovení oprávek k dlouhodobému hmotnému majetku: 
• oprávky jsou sestavovány účetní jednotkou měsíc po zařazení majetku do užívání, následně jsou tvořené oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku rovnoměrně . 

Způsob stanovení oprávek k dlouhodobému nehmotnému majetku: 
- oprávky jsou sestavovány účetní jednotkou měsíc po zařazení majetku do užíváni, následně jsou tvořené oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku rovnoměrně. 

I 

Pořadí 

1. 

2.10. 

Název majetku Výše OP Zp. stanov. OP 

Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpis. metody při stanovení 
účetních odpisů 

Odepisováni dlouhodobého hmotného majetku: 
- odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku stanovila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného 
opotřebeni zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používáni, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku: 
- odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanoveni § 6 zákona o účetnictví ve znění vyhlášky č . 
500/2002 Sb. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

Daňové odpisy - použité metody: 
- rovnoměrné odpisy 

Systém odepisováni drobného dlouhodobého majetku: 
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti při zařazeni do používaní na účet 501 - Spotřeba 
materiálu 
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby 

2.11. 

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - uplatnění směnných kurzů 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Účetní jednotka neprováděla operace v cizích měnách. 

2.12. 

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují 
Účetní jednotka nemá majetek a závazky, které nutno oceňovat reálnou hodnotou. 

2.13. 

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 
Účetní jednotka nemá cenné papíry, podíly a deriváty, které nutno oceňovat reálnou hodnotou. 

2.14. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti - doba splatnosti delší než 5 let 
Účetní jednotka ve sledovaném období neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti - doba splatnosti delší než 5 let. 

2.14.1. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 
Rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti. Účetní jednotka uvádí i přehled výnamných pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Název pohledávky (v tis. Kč) Datum spl . Cena Poznámka 

Z obchodního styku do 30 dnů O 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Z obchodního styku 30 - 60 dnů 39 

z obchodního styku 60- 90 dnů 39 

Z obchodního styku 90 - 180 dnů 2 5 

Z obchodního styku 180 dnů a více 7 

2.15. 

Závazky po lhůtě splatnosti - doba splatnosti delší než 5 let 
Účetní jednotka ve sledovaném období neeviduje závazky po lhůtě splatnosti - doba splatnosti delší než 5 let. 

2.15.1. 

Závazky po lhůtě splatnosti 
Účetní jednotka ve sledovaném období neeviduje závazky po lhůtě splatnosti - doba splatnosti delší než 5 let. 

2.16. 

Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 
Účetní jednotka nemá takové závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami. 

2.18. 

Výnosy, které jsou mimořádné objemem nebo původem. 
Účetní jednotka v účetním období neměla takové výnosy, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem. 

2.19. 

Náklady, které jsou mimořádné objemem nebo původem. 
Účetní jednotka v účetním období neměla takové náklady, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem. 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

2.20. 
Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze 
Účetní jednotka nemá závazky, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci) . 

2.21. 

Celková výše penzijních závazků 
Účetní jednotka nemá penzijní závazky. 

2.22. 

Celková výše závazků vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 
Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám. 

Název závazku Účetní jednotka Hodnota závazktPoznámka 

v konsolidačním celku 

Nájem - technologie kotelen 

Nájem - zařízení pro rozvod tepelné energie 

2.23. 

Městská část Praha 3 

Městská část Praha 3 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období. 

Ukazatel 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
-------~ 

z toho: řídící pracovníci 

Mzdové náklady v tis. Kč 

z toho: řídící pracovníci 

Odměny statutárním a dozorčím orgánům 

v tís. Kč ) 

1 456 

164 

splatnost 20.1.2021 

splatnost 20.1.2021 

Obd. běžné Obd. minulé 

37 36 

6 6 

19 024 17 082 

4 800 4 825 

1 434 1 424 
~---~---~~~~~~~~~~~---------~~-

Průměrný evidenční počet 

2.24. 

Pronájem majetku 
Rozbor pronájmů majetku. Účetní jednotka uvádí i přehled významných pronájmů majetku. 

I 

Pronájem technol~ie 54 plynových kotelen a výměníkové stanic~ Soběslavská 35 

Dlouhodobý pronájem majetku je řešen na základě smluv. 
----- - - -----·---

Smlouva na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku Městské části Praha 3 č. S 822/01 

ze dne 10. 7.2001. Smlouva na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku 

Městské části Praha 3 č . S 1248/07 ze dne 12.11.2007. K oběma smlouvám se každý rok uzavírají 

10 10 

'- ~--------------~-~~~~~--~----
dodatky, které upravují výši nájemného pro příslušný kalendářní rok. 

3. 

DALŠÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
Další informace v příloze v účetní závěrce. 

3.1. 
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Povinná příloha v účetní závěrce za rok 2020 

Přehled dlouhodob. nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz 
rozvaha 

I Druh nehmotného Pořizovací cena ( v tis. Kč ) Oprávky Zůstat. hodnota 

~ ajetku (NM) Obd. běžné Obd. minulé Obd. bě žné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé 

Zřizovací výdaje o o o o o o 

Nehm.výsl.výzk.a vývoje o o o o o o l 
--- ---

Software 9 467 9 294 5 940 5 667 3 527 3 627 

Ocenitelná práva 384 384 384 384 o o 

Goodwill o o o o o o 

Jiný NM o o o o o o 
Nedokončený NM 47 47 o o 47 47 

Zálohy na NM o o o o 

NM celkem 9 898 9 725 6 324 6 051 3 574 3 674 

3.2. 

Přehled dlouhodob. hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha 

I Druh hmotného Pořizovací cena (v tis. Kč 
- ------
majetku (HM) Obd. běžné Obd. minulé 

Pozemky o o 

Stavby 120 120 
---

j Movité věci a soubory 613 613 

I Trvalé porosty o o 
---

Zvířata o o 

Jiný HM o o 

Nedokončený HM 577 349 

I Zálohy na HM o o 

I Oceň.rozdíly k HM o o 

I HM celkem 1 310 1 082 

3.3. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Druh majetku 

nebo souboru v tisících Kč 

I 

Stroje. přistroje a .=_ařízení 

Dopravní prostředky 

i Inventář 

I Celkem 

3.4. 

Oprávky Zůstat. hodnota 

Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé 

o o o o 
42 42 78 78 

344 258 269 355 

o o o o 
o o o o 

o o o o 
o o 577 349 

o o 
o o 

386 300 924 782 

Poř. cena ke konci období Oprávky ke konci období 

Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé 

613 613 344 258 

o o o o 

Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu. 
Účetní jednotka nemá dlouhodobé hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu. 
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3.5. 
Přehled finančního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha 
Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila finanční majetek. 

3.6. 

Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku. 
Účetní jednotka úroky do ocenění majetku nezahrnuje. 

3.7. 
Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze 
Všechny operace účetní jednotky jsou zahrnuty v rozvaze. 

3.8. 
Informace o transakcích uzavřené se spřízněnou stranou a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek 
Účetní jednotka neprováděla transakce uzavřené se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. 

4. 
ÚDAJE O KONSOLIDOVANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH A PŘDRUŽENÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH 
Účetní jednotka nemá konsolidovanou účetní jednotku ani přidruženou účetní jednotku. 

4.1. 

Údaje o konsolidovaných účetních jednotkách 
Účetní jednotka nemá žádnou konsolidovanou účetní jednotku. 

4.1.1. 

Údaje o konsolidované účetní jednotce 

4.2. 

Údaje o přidružených účetních jednotkách 
Účetní jednotka nemá žádnou přidruženou účetní jednotku. 

4.2.1 . 

Údaje o přidružené účetní jednotce 

4.3. 

Údaje o účetních jednotkách, ve kterých je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 
Účetní jednotka není v žádné účetní jednotce společníkem s neomezeným ručením . 

4.3.1 . 

Údaje o účetní jednotce, ve které je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

4.4. 
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Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek 
Účetní jednotka nepodléhá konsolidaci. 

4.5. 

Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek 
Účetní jednotka nepodléhá konsolidaci. 

5. 
OSTATNÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

5.1. 

Počet a jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období 
Účetní jednotka v účetním období nevydala akcie. 

5.2. 

Údaje o změnách podílů během účetního období 
U účetní jednotky v účetním období nedošlo ke změně podílů . 

5.3. 
Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech 
K žádným pohybům vyměnitelných dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo právech v účetním období u účetní jednotky nedošlo. 

5.6. 
Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období. 

Informace o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, nebo v příslušných případech o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty. 

J Účetní výsledek hospodaření za sledované období činí 

Způsob použití 
--------

Převod 

5.7. 
Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj 

Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj. 

Název daňového závazku nebo pohledávky(+/·) 

Odložená daňová pohledávka 

5.8. 
Rozpis rezerv 
Účetní jednotka nemá daňové závazky nebo pohledávky. 

5.9. 
Základní kapitál akciových společností - akcie 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

Hodnota 

306 731,58 Kč 

-3 254 752,34 Kč 

Kč Komentář 

-3 254 752,34 Ztráta bude zúčtována s 

nerozděleným ziskem 

minulých let 

Poznámka 
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r Druh 

akcie 

Akcie na jméno v listinné podobě 

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě 

Celkem ( v tis. Kč ) 

6. 

Počet akcií v roce 

běžném 

21 

31 

52 

minulém 

21 

31 

52 

Nominální 

hodnota 

100 

1 000 

33 100 

Nesplacený 

vklad 

Splaceno 100% 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 
Doplňující informace v příloze v účetní závěrce malé účetní jednotky. 

6.1. 

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností 

Lhůta 

splatnosti 

K poklesu tržeb z ostatních předmětů a činností podnikání došlo z důvodu změny metodiky ohledně účtování investic do majetku MČ Praha 
3. 

Období běžné Obdobi minulé I 
67 204 79 897 

18 322 21 478 

85 526 101 374 

Kategorie činnosti - tržby 
------

Výroba tepelné energie a rozvod tepelené energie 

I 

Tržby z ostatních Př_:_dmětů a činností pod_ni_ká_n_í __ _ 

Celkem (v tis. Kč) 
-- - -----

6.2. 

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle zeměpisných trhů 
Účetní jednotka v účetním období neměla tržby z takových zeměpisných trhů, které by bylo třeba uvádět odděleně . 

6.3. 
Celkové odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a jiné služby 
Účetní jednotka odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi 13f) nebo auditorské společnosti za účetní 
období v členění na: 
a) povinný audit 139) účetní závěrky, 
b) jiné ověřovací služby, 
c) daňové poradenství, 
d) jiné neauditorské služby. 
Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět v případě, že je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky sestavené 
podle části páté, pokud jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce této konsolidující účetní jednotky nebo osoby. 

I Druh nákladu 

Povinný audit účetní závěrky 

Jiné ověrovacr služby 

Daňové poradenství 

Jiné neaudítorské služby 

CELKEM 

------

Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

Náklady na odměny v Kč 

144 000 

144 000 
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Dne: Vypracoval - jméno, podpis: Odpovídá - jméno, podpis 

12.5.2021 drea _____.. Mgr. Dobiáš t 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. sestavené k 31.12.2020 

pro jejího akcionáře 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., 
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČO 28954866 (dále také „Společnost") sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31 .12.2020, výkazu zisku a ztráty a přílohy 
v této účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetn ích metod a další 
vysvětlují cí informace. Údaje o Společnost i jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce. 

Podle našeho názoru, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními 
předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů české 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je 
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem 
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů české republiky jsme na Společnosti 
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů . Domníváme se, 
že důkazní informace, které jsme shromáždili , poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
představenstvo Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se 
jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní 
informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
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• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli 
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V 
rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) 
věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku 

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje 
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti 
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
Dozorčí rada Společnosti přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v 
souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů 
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 
nebo v ·souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a 
získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. 
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, 
je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené 
v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí 

• 
' 
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• 

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a vedení společnosti mimo J1ne o 
plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu 
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

NETTO s.r.o. 
nám. Barikád 1134/3, Praha 3 
evidenční číslo auditorské společnosti 290 

lng. Miroslav Michálek, auditor 
evidenční číslo 1554 

Datum zprávy auditora: 12. 5. 2021 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020 

Tato zpráva je zpracována představenstvem ovládané osoby podle § 82 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK''). 

1. Struktura vztahů a úloha ovládané osoby 

• Osoba ovládající - Městská část Praha 3 

• Osoba ovládaná - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s„ IČO: 28954866 

Osoba ovládající je jediným akcionářem ovládané akciové společnosti. 

• Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou - Správa zbytkového majetku 
MČ Praha 3 a.s., IČO: 28533062 

2. Způsoby a prostředky ovládání 

Společnost se podřídila dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tomuto zákonu 
jako celku a zároveň se změnil obsah zakladatelského dokumentu společnosti tak, 
že dosavadní znění stanov společnosti ze dne 2. 7. 2013 bylo nahrazeno novým zněním. 

Pílsobnost valné hromady vykonává Rada Městské části Praha 3 podle § 12, odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb. o obchodních korporacích a § 94, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě 
Praze. Valná hromada volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady. 

Někteří členové Zastupitelstva a členové Rady Městské části Praha 3 se rozhodující měrou 
podíleli na řízení společnosti výkonem funkcí v představenstvu a.s. i v kontrolním orgánu, jímž 
je dozorčí rada, kde dohlíželi na výkon pílsobnosti představenstva a na činnost společnosti, o 
čemž svědčí následující personální propojení: 
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Představenstvo společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

Mgr. Pavel Křeček 
člen představenstva od 19. 12. 2018 do 15. 6. 2020 
člen Rady městské části Praha 3 od 26. 5. 2020 
člen Zastupitelstva MČ Praha 3 od 6. 10. 2018 

Mgr. Martina Chmelová 
člen představenstva od 15. 6. 2020 
člen Zastupitelstva MČ Praha 3 od 6. 10. 2018 

Dozorčí rada společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

Michal Vronský 
člen dozorčí rady od 19. 12. 2018 
člen Zastupitelstva MČ Praha 3 od 6. 10. 2018 

Marcela Novotná 
člen dozorčí rady od 19. 12. 2018 do 9. 3. 2020 
člen Zastupitelstva MČ Praha 3 od 6. 10. 2018 

3. Přehled jednání učiněných v účetním období roku 2020 dle § 82 
odst. 2 písm. d) ZOK 

V účetním období roku 2020 nebylo učiněno na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí 
ovládaných osob žádné jednání. 

4. Přehled vzájemných smluv podle § 82 odst. 2 písm. e) ZOK 

Smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia 
Praha 3 a.s. (tzn. mezi osobou ovládající a osobou ovládanou) platné v účetním období roku 
2020 (vč. dodatka uzavřených v účetním období roku 2020): 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění dodatku č.1 uzavřená mezi Městskou 
částí Praha 3 a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 26. 6. 2013. 
Předmět smlouvy: nájem NP č. 113 v ul. Olšanská 2666/7, Praha 3, účel: kanceláře. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění dodatku č.1 uzavřená mezi Městskou 
částí Praha 3 a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 26. 6. 2013. 
Předmět smlouvy: nájem NP č. 114 v ul. Olšanská 2666/7, Praha 3, účel: kanceláře. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění dodatkC, č. 1 - 4 uzavřená mezi 
Městskou částí Praha 3 a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 
22. 7. 2002. 
Předmět smlouvy: nájem NP č. 11 v ul. Olšanská 2666/7, Praha 3, účel: provozování 
Centrálního dispečinku kotelen. 
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Dodatek uzavřený v účetním období 2020: 
Dodatek č. S (ze dne 10. 1. 2020): předmětem dodatku byla změna výše nájemného. 
Smlouva o vypořádání závazkil uzavřená dne 7. 5. 2020 k předmětné nájemní smlouvě 
upravující práva a závazky smluvních stran týkající se povinnosti pronajímatele zveřejnit 
smlouvu v registru smluv. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění dodatkfl č. 1 - 3 uzavřená mezi 
Městskou částí Praha 3 a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. 
dne 28. 11. 2002. 
Předmět smlouvy: nájem NP č. 90 v ul. Olšanská 2666/7, Praha 3, účel: sklad spisfl 
Centrálního dispečinku kotelen. 
Smlouva o vypořádání závazkil uzavřená dne 7. 5. 2020 k předmětné nájemní smlouvě 
upravující práva a závazky smluvních stran týkající se povinnosti pronajímatele zveřejnit 
smlouvu v registru smluv. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o nájmu prostor nesloužících k bydlení uzavřená mezi Městskou částí 
Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. dne 28. 7. 2014. 
Předmět smlouvy: nájem prostor nesloužících k bydlení č. 29 v ul. Blahoslavova 227 /2, 
účel: sklad spis5. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřená mezi 
Městskou částí Praha 3 a společností Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. dne 11. 11. 2009. 
Předmět smlouvy: nájem NP č. 10 v ul. Olšanské 2666/7, Praha 3, účel: kanceláře. 

Dodatek uzavřený v účetním období 2020: 
Dodatek č. 3 (ze dne 10. 1. 2020): předmětem dodatku byla změna výše nájemného 
Smlouva o vypořádání závazkil uzavřená dne 7. 5. 2020 k předmětné nájemní smlouvě 
upravující práva a závazky smluvních stran týkající se povinnosti pronajímatele zveřejnit 
smlouvu v registru smluv. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o na1mu nebytových prostor uzavřená mezi Městskou částí Praha 3 a 
společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. dne 20. 6. 2017. 
Předmět smlouvy: nájem NP č. 116 v ul. Olšanské 2666/7, Praha 3, účel: sklad 
Smlouva o vypořádání závazkil uzavřená dne 7. 5. 2020 k předmětné nájemní smlouvě 
upravující práva a závazky smluvních stran týkající se povinnosti pronajímatele zveřejnit 
smlouvu v registru smluv. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva na na1em, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku 
MČ Praha 3 ve znění dodatk5 č. 1 - 31 uzavřená mezi Městskou částí Praha 3 
a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 10. 7. 2001. 

Dodatky uzavřené v účetním období 2020: 
Dodatek č. 32 (ze dne 23. 1. 2020): předmětem dodatku byla změna Souboru 
pronajatého majetku od 1. 2. 2020. 

Dodatek č. 33 (ze dne 24. 3. 2020): předmětem dodatku bylo stanovení výše nájemného 
za technologii kotelen a technologii centrálního dispečinku kotelen pro rok 2020. 
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Dodatek č. 34 (ze dne 15. 9. 2020): předmětem dodatku byla změna Souboru 
pronajatého majetku od 1. 8. 2020 a od 1. 9. 2020. 

Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva na nájem, provoz a údržbu zařízení pro rozvod tepelné energie 
v domě Soběslavská 35, Praha 3 ve znění dodatka č. 1 - 14 uzavřená mezi Městskou 
částí Praha 3 a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 12. 11. 2007. 
Dodatek uzavřený v účetním období 2020: 
Dodatek č. 15 (ze dne 24. 3. 2020): předmětem dodatku bylo stanovení výše nájemného 
za technologii výměníkové stanice Soběslavská 35 pro rok 2020. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o dílo ve znění dodatka č. 1 - 8 uzavřená mezi Městskou částí Praha 3 
a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 29. 12. 2006. 
Předmět smlouvy: provoz výměníkových a předávacích stanic v domech Městské části 
Praha 3. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o přeúčtování nákladů na elektrickou energii uzavřená mezi Městskou 
částí Praha 3 a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 19. 4. 2010. 
Předmět smlouvy: přeúčtování náklada na elektrickou energii vynaložených na výrobu 
tepla a teplé vody v domě č.p. 1513, Vinohradská 176, Praha 3. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Kupní smlouva o dodávce a odběru tepla na základě živnostenského oprávnění 
prodávajícího ve znění dodatka č. 1 - 4 uzavřená mezi Městskou částí Praha 3 a 
společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 20. 12. 2001. 
Předmět smlouvy: dodávka tepla a teplé vody do doma Městské části Praha 3 -
koncesované kotelny. 

Dodatek uzavřený v účetním období 2020: 
Dodatek č. 5 (ze dne 23. 1. 2020): předmětem dodatku byla změna přílohy č. 2 smlouvy. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Kupní smlouva o dodávce a odběru tepla ve znění dodatka č. 1 - S uzavřená mezi 
Městskou částí Praha 3 a společností Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. dne 
20. 12. 2001. 
Předmět smlouvy: dodávka tepla a teplé vody do doma Městské části Praha 3 - licencované 
kotelny. 

Dodatek uzavřený v účetním období 2020: 
Dodatek č. 6 (ze dne 23. 1. 2020): předmětem dodatku byla změna přílohy č. 2 smlouvy. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o přeúčtování nákladů na elektrickou energii uzavřená mezi Městskou 
částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. dne 7. 3. 2018. 
Předmět smlouvy: přeúčtování náklada na elektrickou energii vynaložených na výrobu tepla 
a teplé vody v domě č.p. 918, Bořivojova 27, Praha 3. 
Smlouva je řádně plněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníka jednotek Jana Želivského č.p. 
2386, 2387, 2388, 2389 dne 23. 1. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztaha k technologickému zařízení kotelen 
v domech Jana Zelivského 2386/13 a 2389/19 a dohoda o jejich předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 
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• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkfl jednotek Hořanská, 
č.p. 1510, č.p. 1512, č.p. 1511 dne 23. 1. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahll k technologickému zařízení kotelny 
v domě Hořanská 1510/1 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkll pro dL1m Koněvova 
153,155,157,159 dne 23. 6. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahll k technologickému zařízení kotelny 
v domě Koněvova 2414/153 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkll jednotek Hořanská, 
č.p. 1513, č.p. 1514, č.p. 1515 dne 3. 7. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahll k technologickému zařízení kotelny 
v domě Hořanská 1514/2 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkll Zelenky-Hajského 1826, 
Praha 3 - Žižkov dne 3. 7. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahfl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Zelenky-Hajského 1826/1 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkfl jednotek Jeseniova 
č.p. 2446 dne 3. 7. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahll k technologickému zařízení kotelny 
v domě Jeseniova 2446/75 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkll Čajkovského 12, Praha 3 dne 
3. 7. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahfl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Čajkovského 2422/12 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkll Radhošťská 1 dne 1. 7. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahll k technologickému zařízení kotelny 
v domě Radhošťská 2278/1 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkll jednotek Vinohradská 139 
dne 13. 7. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahll k technologickému zařízení kotelny 
v domě Vinohradská 1888/139 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 
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• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkíl jednotek domu č.p. 613, 
Žižkov, Jičínská 33, Praha 3 dne 13. 7. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahíl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Jičínská 613/33 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3t společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkíl domu Cajkovského 2421/15, 
Praha 3 dne 12. 8. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahíl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Čajkovského 2421/15 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkíl Přemyslovská 1925/40 
dne 12. 8. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahíl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Přemyslovská 1925/40 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkfl Biskupcova 12, 14, 16 
dne 12. 8. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahLJ k technologickému zařízení kotelny 
v domě Biskupcova 501/16 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkfl jednotek v budově Jilmová 
2682, 2683, 2684, 2685, - Praha 3 dne 12. 8. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahíl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Jilmová 2682/4 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkíl Jeseniova 109 
dne 30. 11. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahíl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Jeseniova 1892/109 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkíl Lucemburská 1869, Praha 3 
ze dne 30. 11. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahíl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Lucemburská 1869/42 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkíl jednotek Lucemburská č.p. 
1876 v Praze dne 14. 12. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahíl k technologickému zařízení kotelny 
v domě Lucemburská 1876/44 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 
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• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníků jednotek Sudoměřská 884/3 
dne 2. 12. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahl'.l k technologickému zařízení kotelny 
v domě Sudoměřská 884/3 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

• Dohoda o narovnání uzavřená mezi Městskou částí Praha 3, společností Správa 
majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Společenstvím vlastníkll Čajkovského 14, Praha 3 
dne 31. 12. 2020. 
Předmět dohody: narovnání vlastnických vztahů k technologickému zařízení kotelny 
v domě Čajkovského 2423/14 a dohoda o jeho předání společenství 
Smlouva byla řádně splněna. 

Ovládané osobě nevznikla z výše uvedených uzavřených smluv žádná újma. 

Smlouvy mezi osobou ovládanou a další osobou ovládanou stejnou 
ovládající osobou 

Přehled platných smluv uzavřených mezi Správou majetkového portfolia 
Praha 3 a.s. a Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.: 

• Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 21. 12. 2016. 
Předmět smlouvy: závazek společnosti Správa matetkového portfolia Praha 3 a .s. 
poskytovat společnosti Správa zbytkového majetku MC Praha 3 a.s. služby, spočívajících 
v zajišťování oprav a údržby rozvodll tepla v domech, resp. jednotkách, ve kterých 
MČ Praha 3 vykonává vlastnická práva ve smyslu Statutu Hlavního města Prahy. 

Smlouva je řádně plněna. 

• Smlouva o podnájmu uzavřená dne 20. 3. 2017. 
Předmět smlouvy: Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. podnajímá společnosti 
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. část kanceláří v objektu Olšanská 2666/7, 
Praha 3. 

Smlouva byla ukončena dohodou k 29. 2. 2020. 

S. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahťl mezi osobou 
ovládající a osobou ovládanou dle § 82 odst. 4 ZOK 

Ze vztahll mezi osobou ovládající a osobou ovládanou neplynou pro osobu ovládanou žádné 
nevýhody. 
Ze vzájemných vztahů mezi osobou ovládající, osobou ovládanou a osobou ovládanou stejnou 
ovládající osobou neplynou pro ovládanou společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 
a.s. žádná rizika a nevznikla jí žádná újma. 

V Praze dne 31. 3. 2021 

Mgr. Michal Dobiáš 
předseda představenstva 
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USNESENÍ 

představenstva společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. 
ze dne 12. 5. 2021 

č. 6 I 2021 

k předložené roční účetní závěrce a výroční zprávě společnosti za rok 2020 

Představenstvo společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.: 

I. schvaluje 

1. výroční zprávu společnosti SMP Praha 3 a.s. za rok 2020 
2. roční účetní závěrku společnosti SMP Praha 3 a.s. za rok 2020 
3. zprávu o vztazích 
4. návrh na vypořádání ztráty za rok 2020 - bude zúčtována s nerozděleným 

ziskem minulých let. 

II. předkládá dozorčí radě společnosti 

v souladu s §19 odst. 2 bod 2.3.2 stanov společnosti k vyjádření: 

1. výroční zprávu společnosti SMP Praha 3 a.s. za rok 2020 
2. roční účetní závěrku společnosti SMP Praha 3 a.s. za rok 2020 
3. zprávu o vztazích 
4. návrh na vypořádání ztráty za rok 2020 - bude zúčtována s nerozděleným 

ziskem minulých let. 

Odůvodnění usnesení: 

Představenstvo schvaluje hospodářský výsledek se ztrátou 4.028 tis. Kč před 
zdaněním. Negativní výsledek byl výrazně ovlivněn kumulací rozdílu mezi 

dohadnými položkami na výnosy z tvorby tepla a skutečnými výnosy 
hospodaření z let 2017 až 2019 v neprospěch skutečných výnosů. K 31. 12. 2019 
tento rozdíl činil 9.788 tis. Kč. Bez nápravy tohoto rozdílu a zreálnění údajů na 
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výnosové straně výkazu zisků a ztrát by byl hospodářský výsledek za letošní rok 
kladný. 

Představenstvo prověří metodický přístup k tvorbě dohadných položek a jejich 
vypořádání s provozními výnosy z předchozích let a zajistí právní posouzení 
tohoto přístupu za účelem vyloučení rizika majetkové újmy, případně zajistí 
prověření souladu stavu věci se všemi relevantními právními předpisy a dále 
zjistí možnosti podání dodatečných daňových tvrzení za roky 2017, 2018 a 
2019, přičemž sije vědomo tříleté lhůty pro stanovení daně dle daňového řádu. 

Martin Čáslavka 
člen představenstva 

Mgr. Michal Dobiáš 
předseda představenstva 
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USNESENÍ 

dozorčí rady společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. 
ze dne 13. 5. 2021 

č. 2 I 2021 

k předložené Výroční zprávě společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 
a.s. za rok 2020 

Dozorčí rada společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

I. Schvaluje 

1. účetní závěrku společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 
za rok 2020 

2. návrh na zúčtování ztráty uvedený ve Výroční zprávě společnosti 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2020 

II. Bere na vědomí 

1. Výroční zprávu společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 
za rok 2020 

Adam Šenk 
člen dozorčí rady 

PetraKn~ předsedkyntJ~~~~:c dy 
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USNESENÍ 

dozorčí rady společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. 
ze dne 13. 5. 2020 

č. 3 I 2021 

Dozorčí rada společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

I. Schvaluje 

J. Zprávu o činnosti Dozorčí rady za rok 2020 

Adam Šenk 
člen dozorčí rady 

Petra Knesplová 
předsedkyně dozorčí rady 
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Zpráva dozorčí rady společnosti 
Správa majetkového portfolia Praha 3 
a.s. 

za rok 2020 

Dozorčí rada v průběhu roku 2020 průběžně plnila své povinnosti, které jí náleží ze zákona a 

stanov akciové společnosti. V roce 2020 dozorčí rada zasedala celkem třikrát - 29. 1. 2020, 

5.5.2020 a 19.11.2020. 

V roce 2020 došlo k obměně tří členů dozorčí rady, včetně předsedkyně dozorčí rady, která 

byla zvolena v listopadu 2020. 

Dozorčí rada pokračovala ve své činnosti, tj. aktivně sledovala chod společnosti a její aktivity 

a to zejména prostřednictvím pravidelných informací ředitele společnosti a prostřednictvím 

žádostí o poskytnutí informací, včetně osobních jednání s ředitelem společnosti. 

Dozorčí rada se seznámila se zněním Výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2019, 

prodiskutovala jí, účetní závěrku schválila a výroční zprávu vzala na vědomí. 

Na dalších setkáních byla dozorčí rada seznámena s přijatými opatřeními v období 

koronaviru, které se promítnulo i do fungování a nákladů společnosti. Dozorčí rada byla 

informována o předávání technologií kotelen jednotlivým SVJ a činností s tím spojených, dále 

byla seznámena s nově uzavřenými smlouvami na správu domů. Dále se také seznámila 

s vyhodnocením strategického a rozvojového plánu za rok 2019. 

Dozorčí rada byla seznámena se zajištěním nižší ceny plynu od 1.2.2020 a byla informována i 

o elektronické aukci na nákup plynu pro další období. 

V rámci svých základních kompetencí dozorčí rada průběžně sledovala výrobu a činnost 

společnosti, byla seznámena s manažerským reportem za 1. pololetí 2020, požádala o úpravu 

reportů tak, aby bylo možné sledovat výrobu za srovnatelná období s plánem na aktuální 

období. 

Zpráva dozorčí rady byla zpracována na základě zápisů ze zasedání dozorčí rady v roce 2020. 

Petra Knesplová 

předsedkyně dozorčí rad . 
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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části 

v působnosti jediného akcionáře
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

U S N E S E N Í
č. 5

ze dne 31.05.2021

Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2020

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu dozorčí rady
2. výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2020

II. s c h v a l u j e
1. výroční zprávu za rok 2020
2. roční účetní závěrku za rok 2020
3. návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
4. zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající

III. u k l á d á
1. představenstvu společnosti SZM Praha 3, a.s.

1.1. předložit zdůvodnění značného rozdílu mezi plánovaným hospodářským 
výsledkem před zdaněním predikovaným na rok 2020 dle výroční zprávy 
společnosti 2019 oproti skutečnému hospodářskému výsledku v roce 2020

1.2. předložit plán na optimalizaci hospodaření společnosti pro rok 2021

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Ondřej Rut 
místostarosta městské části
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Správa zbytkového 1T1ajetku 

MČ Praha 3 

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČO 28533062 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 15071 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK2020 

Zpracoval~!,~ 
vedoucí ekonomického oddělení 

Předkládá: Ing. Luboš Kubina 
ředitel Správy bytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 

Datum zpracování: duben 2021 
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1. Úvodní slovo předsedy představenstva 

Hlavní činností akciové společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, je od 
1.1.2017 správa nemovitého majetku, spadajícího pod vedlejší hospodářskou činnost 

jed iného akcionáře společnosti, městské části Praha 3. 

V roce 2020 došlo k dalšímu pozitivnímu rozvoji společnosti v oblasti správy bytových a 
nebytových prostor naší městské části. V rámci daného období došlo k ukončení vývoje a 
testováni , následně pak úspěšnému spuštění nového správního soílware, který splňuje 

stále náročnější legislativní a výkonnostní požadavky, jež jsou na oblast péče o 
nemovitosti a jejich obyvatele kladeny. 

Došlo také k ukonéení některých činností , které nebyly svým charaktarem zcela blízké 
hlavní náplni společnosti , což koreluje s trendem nastaveným představenstvem 

společnosti , které se v novém s ložení ujalo své funkce l<oricem února 2019. Myšlenkou 
zmíněného trendu je věnování maximálního úsilí a soustředění zejména na hlavní činnost 

společnosti , správu nemovitostí městské části. 

V příštím roce bude představenstvo svoji činnost vykonávat se stejnou péčí a důsledností , 
jako v tom uplynulém, což povede k dalšímu pozitivnímu rozvoji společnosti , ke 
spokojenosti akcionáře a obyvatel městské části Praha 3. 

2 

RNDr. Jan Materna, Ph.O. 
předseda představenstva 

I , 
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2. Základní údaie o společnosti 

Obchodní firma, IČO, sídlo, právní forma 

Obchodní firma: 
IČO : 

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
28533062 

Sídlo: 
Právní forma : 

Olšanská 2666/7, Praha 3, PSČ 130 00 
akciová společnost 

Datum vzniku : 18. února 2009 

Akcionáři společnosti 

Jediným akcionářem společnosti je Městská část Praha 3 (dále jen „MČ Praha 3"). 
Základní kapitál společnosti představuje 118 230 000,-Kč je rozvržen na 20 ks kmenových 
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč a 11 623 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 O 000 Kč. Akcie jsou 
převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. 

Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• činnost účetních poradců , vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

• technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• projektová činnost ve výstavbě, 

• ostraha majetku a osob. 

Předmětem činnosti společnosti je: 

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Statutární a dozorčí orgány společnosti 

Představenstvo společnosti k 31. 12. 2020 

předseda: 

místopředseda: 
členové: 

RNDr. Jan Materna, Ph.O. 
Ing. Robert Kufa, Ph.O. 
Ing. Jan Vokál 
Mgr. Martina Chmelová 
Michal Konvička 

Dozorčí rada společnosti k 31. 12. 2020 

členové: Robert Pecka 
Zdeněk Čihák 
Mgr. Jan Huňka 
Tomáš Kalivoda 
Matej Zimák 

3 
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Společnost má k 31 .12.2020 průměrný přepočtený stav 29,57 zaměstnanců. Jménem 
společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu 
dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo 
místopředseda představenstva. 

3. Informace o stávajícím postavení a podnikatelské činnosti společnosti 

Společnost v roce 2020 nadále vyvíjela činnost v oblasti správy a pronájmu svých 
nemovitostí, konkrétně svých bytových jednotek situovaných v domech v režimu 
společenství vlastníků v loka litě Prahy 3, pokračovala v činnosti podnájmu garážových 
stání v ulici Biskupcova a do data 31 .7.2020 pokračovala v organizaci pořádání 
Farmářských trhů na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Dne 20.7.2020 společnost uzavřela 
s MČ Praha 3 Smlouvu o ukončení pořádání Farmářských trhů na Náměstí Jiřího 
z Poděbrad a od 1.8.2020 se jejich organizaci zabývá přímo MČ Praha 3. 

Zástupce společnosti se zúčastňoval shromáždění členů společenství vlastníků jednotek 
v domech, kde společnost vlastní bytové jednotky. 

21 % z celkových tržeb tvořilo nájemné inkasované od nájemců bytových jednotek, které 
jsou v majetku společnosti. 

6% z celkových tržeb tvořilo nájemné inkasované od nájemců stánků na Farmářských 
trzích na Náměstí Jiřího z Poděbrad. 

7% z celkových tržeb tvořilo smluvní nájemné inkasované od nájemců garáží Biskupcova. 

Působnost společnosti týkající se činností pro Městskou část Praha 3: 

• správa jednotek a domů v majetku Městské části Praha 3 
• správa jednotek a reklamních ploch v domech, které nejsou v majetku 

Městské části 
• správa pozemků 
• poskytování služeb souvisejících se správou Nemovitostí 
• vedení ekonomické agendy správy nemovitostí Městské části Praha 3 

Společnost hospodařila v roce 2020 se ztrátou 3 289 tis. Kč. Ztráta bude převedena na 
účet Neuhrazená ztráta minulých let. 
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Parametry hospodaření společnosti za předchozí tři účetní období 

Vybrané parametry z rozvahy v tis. Kč 

k 31. 12. 2020 k 31 . 12. 2019 k 31 . 12. 2018 

Dlouhodobá aktiva 125 725 126 616 104 824 
Finanční majetek 7 609 6 945 3460 
Krátkodobé pohledávky 6 091 7 153 9 088 
Z toho poskytnuté zálohy na služby do SVJ 2 130 2 140 2 171 
Celková aktiva 115 908 146 167 119 744 
Základní kapitál 118 230 118 230 118 230 
Vlastní kapitál 95 258 99 226 98 970 
Dlouhodobé pohledávky 3 491 3 279 3 089 
Krátkodobé závazky 7 229 7 499 7 492 
Z toho přijaté zálohy na služby 1 751 1 575 1 717 

K 31 .12.2020 byl zaúčtován tzv. odložený daňový závazek, který činil 12.048 tis. Kč. Výše 
odloženého daňového závazku byla vyčíslena z přechodných roz:dílů mezi účetní a 
daňovou hodnotou dlouhodobého odpisovaného majetku. 

Část odloženého daňového závazku ve výši 686 tis. Kč, která se vztahuje k účetnímu 
období 2020 je k 31.12.2020 vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce L. 2. Daň 
z přijmu za běžnou činnost - odložená. 

Vybrané parametry výkazu zisku a ztráty v tis. Kč 

k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2018 
Tržby celkem 35 196 43 ~,01 44456 
Přidaná hodnota 22 644 31 099 26 901 
Osobní náklady 22 687 27 018 24 738 
Odpisy 3 379 3 732 3 499 
Provozní výsledek bez odpisů a 282 4 203 1 453 
zůstatkové ceny prodaného hmot. majetku 
Provozní výsledek hospodaření - 3 949 471 -2 321 
Finanční výsledek -26 --24 -20 
HV před zdaněním - 3 975 447 -2 341 
Daň z příjmu o o o 
HV po zdanění - 3 289 257 -2 301 

Výše tržeb z pronájmu byla meziročně nižší vzhledem ke ztrátě vykonávaných činností. 
Společnost v roce 2020 vykázala záporný účetní hospodářský výsledE3k. Osobní náklady 
společnosti v roce 2020 jsou nižší. 

Likvidita společnosti v tis. Kč 

k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2018 
Krátkodobé pohledávky po lhůtě 2 735 1 2€35 2 168 
splatnosti 
Krátkodobé závazky po lhůtě 138 260 746 
splatnosti 
Finanční maietek 7 609 6 945 3 460 
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Krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti jsou v roce 2020 proti minulému období vyšší. 
Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti jsou v roce 2020 proti minulému období nižší. 
K datu sestavení Výroční zprávy jsou pohledávky i závazky vypořádány. 
Finanční hotovost meziročně vzrostla. 

4. Informace dle § 21 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

Firma nevyvíjela žádnou aktivitu v oblasti výzkumu a vývoje. 

Ochranu životního prostředí v souvislosti s činností společnosti průběžně monitoroval 
specializovaný útvar společnosti. V hodnoceném období nebyly v této oblasti shledány 
žádné závady. 

Pracovněprávní vztahy ve společnosti fungují v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb. , 
zákoník práce v platném znění. Mzdovou agendu vedl pro společnost externí dodavatel 
služeb, paní Jana Pouzarová. 
Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

5. Důležité události za období od rozvahového dne do termínu zpracování 
výroční zprávy 

Od rozvahového dne do termínu zpracování výroční zprávy nejsou známé žádné důležité 
události. 

6. Obchodní záměry a cíle plánu hospodaření společnosti na rok 2021 

Společnost bude pokračovat v činnosti pronájmu vlastních bytových jednotek dle pravidel, 
schválených představenstvem společnosti. Hlavním cílem je zkvalitňovat služby v oblasti 
správy nemovitostí městské části Praha 3, které jsou prováděny na základě příkazních 
smluv, uzavřených mezi Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. a městskou částí 
Praha 3. 

V roce 2021 je proti předešlému období plánován pokles obratu. Hlavním důvodem jsou 
následující skutečnosti : 1.v dalších obdobích nebude SZM pořádat farmářské trhy na 
Jiřáku, 2.nebudou spravovány garáže Biskupcova (výpadek cca od % roku 2021), 3. 
snížené odměny z příkazních smluv. 

Vedení společnosti bude v roce 2021 situaci ohledně snížení obratu a záporného 
hospodářského výsledku průběžně monitorovat a projednávat se statutárním orgánem 
společnosti, aby byla přijata případná nutná opatření v oblasti nákladů společnosti. 
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Cíle plánu hospodaření pro rok 2021 

Plánované výkony: 
Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním: 

29 781 tis. Kč 
- 2 339 tis. Kč 

7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

V roce 2020 hospodařila společnost se ztrátou ve výši 3 289 tis. Kč 

Vzniklá ztráta bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. 

8. Zpráva auditora 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Akcionáři společnosti ~práva zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., Praha 3 - Žižkov, 
Olšanská 2666/7, PSC 13000, IC 28533062 

Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Správa zbytkového majetku MČ 
Praha 3 a.s. (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů , 
která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a 
přílohy v této účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace. Ůdaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy v této 
účetní závěrce. 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., a.s. k 31.1:2.2020 a nákladů a 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými 
účetními předpisy. 

Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
české republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní 
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 
auditorů české republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které 
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Zdůraznění skutečnosti 
Upozorňujeme na bod 6. Obchodní záměry a cíle plánu hospodaření společnosti na rok 
2021 ve Výroční zprávě popisující dopady do výnosů společnosti z důvodu změn smluv s 
majoritním odběratelem (akcionářem) v roce 2021. Společnost po celou dobu své činnosti 
vykazuje převážně ztrátu. Podle našeho názoru, pokud nedojde k adekvátnímu snížení 
nákladů , případně nebudou zajištěny jiné zdroje výnosů , bude pro zachování schopnosti 
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platit včas závazky nutná finanční participace akcionáře. Náš výrok není v souvislosti s 
těmito skutečnostmi modifikován. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá představenstvo Společnosti. 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na 
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit 
úsudek činěný na základě ostatních informací. 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti , jež jsou též předmětem zobrazení v 
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s 
účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku 
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající verny a 
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní 
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů , kdy představenstvo 
plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti , resp. kdy nemá jinou reálnou 
možnost než tak učinit. 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 
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• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní 
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalíme významnou (materiálnl) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 
falšování, úmyslná opomenuti, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s 
ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 
jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměi'enost provedených 
účetnich odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo 
Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti 
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace 
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace 
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky 
mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili , 
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

NETTO s.r.o. 
nám. Barikád 1134/3 
130 00 Praha 3 - Žižkov 

·torské společnosti 290 

Ing. Miroslav Michálek, auditor 
evidenční číslo 1554 

Datum zprávy auditora 20.4.2021 
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9. Roční účetní závěrka 

ROZVAHA 

v plném rozsahu 
ke dni: 31.12.2020 
(v celých tisících Kč) 
IČ:28533062 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST 
Sestaveno dne: 19.4 .. 2020 

Název a sídlo účetní jednotky 
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Olšanská 2666/7 
Praha 3 130 00 

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
Spisová značka: B 15071 vedená u Městského soudu v Praze 
V likvidaci: Ne 

Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období 
řádku 

a b c Brutto Korekce Netto 
1 2 3 

AKTIVA CELKEM (A. + 8. + C. + D.) 01 144 516 -28 608 115 908 

B. Stálá aktiva (8.1. + 8.11. + 8 .111.) 03 125 725 -27 472 98 253 

8 .1. Dlouhodobý- nehmotný- maj etek (součet B.1.1. až B.1.5.2.) 04 1 336 -1 222 114 

2. Ocenitelná práva 06 1 336 -1 222 114 

2.1. Software 07 1 336 -1 222 114 

B.11. Dlouhodobý- hmotný majetek (součet B.11.1. až B.11.5.2.) 14 124 389 -26 250 98 139 

1. Pozemky a stavby 15 121 968 -24 260 97 708 

1.1. Pozemky 16 2 557 o 2 557 

1.2. Stavby 17 119411 -24 260 95151 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 2 421 -1 990 431 

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 o o o 
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 o o o 
c. Oběžná aktiva (C.I. + C.11. + C.111. + 37 18 358 -1136 17 222 C.IV.) 

C.I. Zásoby (součet C. 1.1. až C.1.5.) 38 31 o 31 

1. Materiál 39 31 o 31 

2. Nedokončená výroba a polotovary 40 o o o 
C.11. Pohledávky (C.11.1 + C.11.2 + C.11.3) 46 10 718 -1 136 9 582 

1. Dlouhodobé pohledávky 47 4 627 -1 136 3 491 

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 1 150 -1 136 14 

1.5. Pohledávky - ostatní 52 3477 o 3477 

5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 10 o 10 

5.4. Jiné pohledávky 56 3467 o 3467 

2. Krátkodobé pohledávky 57 6 091 o 6 091 

2.1 . Pohledávky z obchodních vztahů 58 95 o 95 

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 4 720 o 4 720 

2.4. Pohledávky - ostatní 61 1 276 o 1 276 

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 819 o 819 

4.5. Dohadné účty aktivní 66 -1 677 o -1 677 

4.6. Jiné pohledávky 67 2 134 o 2134 

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 75 7609 o 7609 

1. Peněžní prostředky v pokladně 76 51 o 51 

2. Peněžní prostředky na účtech 77 7 558 o 7 558 

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 433 o 433 
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Minulé úč. 
období 

Netto 
4 

120 290 

101 854 

541 

541 

541 

101 313 

99 762 

2 557 

97 205 

1 002 

549 

549 

17576 

199 

1 

198 

10 432 

3 279 

o 
3279 

10 

3 269 

7153 

183 

3 777 

3193 

1 033 

20 

2 140 

6 945 

59 

6 886 

860 
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Označení PASIVA Číslo Stav v běžném 

řádku 
účet. období 

a b c 5 

PASIVA CELKEM (A.+ 8. + C. + O.) 01 115 908 

A. Vlastni kapitál (A.I. + A.li. + A.Ill. +A.IV.+ A.V. + A.VI.) 02 95938 

A.I. Základní kapitál (A.1.1. + A.1.2. + A.1.3.) 03 118 230 

1. Základní kapitál 04 118 230 

A.Ill. Fondy ze zisku (A.111.1. + A.111.2.) 15 92 

1. Ostatní rezervní fondy 16 92 

A.IV. Výsledek hospodařeni minulých let(+/-) (A.IV.1 . + A.IV.2.) 18 --19 095 

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 19 -19 095 

A.V. Výsledek hospodařeni běžného účetního období(+/-) 21 -3 289 

B+C. Cizí zdroje (součet 8. + C.) 23 19 551 

B. Rezervy (součet 8.1. až 8.4.) 24 o 
4. Ostatní rezervy 28 o 
c. Závazky (součet C.I. + C.11. + C.111.) 29 19 551 

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. 1.1. až C.1.9.) 30 12 323 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 35 275 

8. Odložený daňový závazek 40 12 048 

C.11. Krátkodobé závazky (součet C. 11.1 . až C.11.8.) 45 7 228 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 1 751 

4. Závazky z obchodních vztahů 51 622 

8. Závazky ostatní 55 4 855 

8.3. Závazky k zaměstnancům 58 1 300 

8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 59 789 

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 60 1166 

8.6. Dohadné účty pasivní 61 1 534 

8.7. Jiné závazky 62 66 

D. Časové rozlišení pasív (D.1. + D.2.) 66 419 

1. Výdaje příštích období 67 241 

2. Výnosy příštích období 68 178 

JMÉNO A PODPIS Č i{NŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 

I l 

lng. Robert Kufa, Plh.D. 
místopředseda představenstva 

Stav v minulé 
účetním období 

6 

120 290 

99 226 

118 230 

118 230 

92 

92 

-19 353 

-19 353 

257 

20 254 

o 
o 

20 254 

12 801 

67 

12 734 

7 453 

1 573 

869 

5 011 

1 534 

893 

937 

1 552 

95 

810 

552 

258 
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9.1. Výkaz zisku a ztráty 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění 

v plném rozsahu 
ke dni: 31.12.2020 
(v celych tisících Kč) 
IČ: 28533062 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST 
Sestaveno dne: 19.4.2021 

Název a sídlo účetní jednotky 
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Olšanská 2666/7 
Praha 3 130 00 

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
Spisová značka : B 15071 vedená u Městského soudu v Praze 
V likvidaci: Ne 

Číslo Skutečnost v účetním období 
Označení TEXT řádku 

běžném minulém 
a b c 1 2 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 35 196 43101 
li. Tržby za prodej zboží 02 345 12 
A. Výkonová spotřeba (součet A.1 . až A.3.) 03 12 558 12 002 
2. Spotřeba materiálu a energie 05 2 210 2 248 
3. Služby 06 10 348 9 754 
B. Změna stavu zásob vlastní činností(+/-) 007 198 o 
D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 22 687 27 018 
D.1. Mzdové náklady 10 16 776 20069 
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 5 91 1 6 949 
2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 5 484 6 515 
2.2. Ostatní náklady 13 427 434 
E. Úpravy hodnot v provozní oblastí (součet E.1 . až E.3.) 14 3 401 3 716 
E.1 . Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 3 379 3 732 

1.1. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -
16 3 379 3 732 trvalé 

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 22 -16 
Ill. Ostatní provozní výnosy (součet 111.1 až 111.3.) 20 654 88 
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 557 5 
3. Jiné provozní výnosy 23 97 83 
F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 1 300 -6 
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 846 o 
3. Daně a poplatky 27 204 182 
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 o -432 
5. Jiné provozní náklady 29 250 244 
* Provozní výsledek hospodaření(+/-) 30 -3 949 471 
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 1 o 
Vl.2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 1 o 
K. Ostatní finanční náklady 47 27 24 
* Finanční výsledek hospodaření(+/-) 48 -26 -24 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -3 975 447 
L. Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.) 50 686 190 
2. Daň z příjmů odložená ( +/-) 52 686 190 
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -3 289 257 
*** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) 55 -3 289 257 

Čistý obrat za účetní období= I. + li. + Ill. + IV. +V. + VI.+ VII: 56 36196 43 201 

JMÉNO A PODPIS ČLENŮ STATUTÁR ÍCH ORGÁNŮ 

RNDr. Jan Materna, Ph.O Ing. Robert Kufa, Ph.O. 
předseda představenstva místopředseda představenstva
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9.2. Příloha účetní závěrky 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
k 31. 12. 2020 

Přiložená individuální účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o úč:etnictví") a prováděcí 
vyhláškou č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví") a Českými účetními standardy pro 
podnikatele, ve znění platném pro rok 2020 a 2019. 
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky. 
Hodnotové údaje jsou uvedeny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
Účetní jednotka se rozhodla, že zachová vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v 
rozvaze pod písmenem O. Časové rozlišení aktiv a pasiv. 

I. Obecné informace 
Obchodní firma: Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Sídlo: Olšanská 2666/7, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 
Datum vzniku a zápisu: 18. února 2009 
Identifikační číslo: 285 33 062 
Právní forma: akciová společnost 

Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3 živnostenského zákona 
činnost účetních poradců , vedení účetnictví, vedení 
daňové evidence 
technicko-organizační činnost v oblasti požární 
ochrany 
poskytování služeb v oblasti bezpec;nosti a ochrany 
zdraví při práci 
projektová činnost ve výstavbě 
ostraha majetku a osob 

Spisová značka: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 15071 
Rozvahový den: 31. 12. 2020 

Okamžik sestavení účetní 31.03. 2021 
závěrky: 

o b kt , ďl ., , kl d . k "t, I . - t . . d tk so 1y, ere se po I eJ1 na za a mm ap1 a u uce ni Je no ;y 
Jediný akcionář Sídlo Podíl v% 

Městská část Praha 3 Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, PSČ 100 
130 00 

Mezi společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. a osobou ovládající nebyla 
uzavřena ovládací smlouva. 
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li. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 

Obsazení statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni bylo následující: 

Představenstvo 

Jméno a příjmení Funkce Den vzniku Den vzniku Den zápisu v 
členství funkce OR 

RNDr. Jan Materna, předseda 19.12.2018 19.12.2018 18.01.2019 
Ph.O. 
Ing. Robert Kufa místopředseda 30.1.2019 16.6.2020 24.9.2020 
Ph.O. 
Michal Konvička člen 30.1.2019 16.6.2020 24.9.2020 

Ing. Jan Vokál člen 19.12.2018 19.12.2018 18.01 .2019 

Mgr. Martina člen 19.12.2018 19.12.2018 18.01 .2019 
Chmelová 

Dozorčí rada 

Jméno a příjmení Funkce Den vzniku Den vzniku Den zápisu v 
členství funkce OR 

Matej Zimák předseda 25.2.2019 12.8.2019 25.10.2020 

Zdeněk Čihák člen 19.12.2018 19.12.2018 18.01.2019 

Mgr. Jan Huňka člen 19.12.2018 19.12.2018 18.01 .2019 

Tomáš Kalivoda člen 19.12.2018 19.12.2018 18.01.2019 

Robert Pecka člen 19.12.2018 19.12.2019 18.1.2019 

Ill. Majetková účast v jiných společnostech 
Účetní jednotka neovládá ani nemá podstatný vliv v žádné účetní jednotce. 

IV. Osobní náklady 

Společnost měla k 31 .12.2020 - 30 zaměstnanců v pracovním poměru . 
Z toho 1 zaměstnanec byl pověřen vedením společnosti 
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Zaměstnanci 

Počet 2020 2019 
průměrný přepočtený počet 30 32 
zaměstnanců 
z toho: členů řídícího orgánu 1 1 

členů statutárních a dozorčích 10 10 
orgánů 

o b , 'kl d d ~ so mna a 1y, o meny 
Tis. Kč 2020 2019 

Mzdové náklady 16 776 20 069 

z toho: členů řídícího orgánu *) 818 870 

členů statutárních a dozorčích 768 761 
orgánů 

ostatní 15 190 18 438 

Náklady na sociální zabezpečení a 5484 6 515 
zdravotní pojištění 
z toho: členů řídícího orgánu 276 295 

členů statutárních a dozorčích 271 258 
orgánů 

ostatní 4 937 5 962 

Sociální náklady 427 434 

Osobní náklady celkem 22 687 27 018 

*) řídícím výkonným orgánem ve společnosti byl ředitel společnosti 

V. Poskytnutá jiná plnění 

V roce 2020 a 2019 neobdrželi členové řídících , kontrolních a správních orgánů žádné 
zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a n,evlastní žádné akcie 
společnosti. 

VI. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby ocieňování 
1. Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
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Dlouhodobý nehmotný majetek musí splňovat tato kritéria: 
• jeho pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč 
• doba použitelnosti je delší než 1 rok 

Dlouhodobý hmotný majetek musí splňovat tato kritéria: 
• jeho pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč 
• doba použitelnosti je delší než 1 rok 

Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou, což je cena, za kterou byl majetek 
pořízen včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením. 
V případě , že není známa pořizovací cena, dlouhodobý majetek je oceňován reprodukční 
pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době , kdy se o něm 
účtuje. 

Pořizovací cena dlouhodobého majetku se soustřeďuje na účtech 041 , 042 - Pořízení 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do doby, než je majetek zařazen do 
používání. 
Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání po 
zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání. V účetnictví se zaúčtuje na 
základě protokolu o převodu dlouhodobého majetku do užívání na majetkové účty . 

2. Odpisování dlouhodobého majetku 

Podkladem pro výpočet účetních odpisů dlouhodobého majetku v průběhu jeho používání 
je odpisový plán, který je obsažen v interní účetní směrnici: 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek je účetně odepisován po dobu 36 měsíců , nebo dle 
smlouvy. Majetek je odepisován od měsíce následujícího po měsíci , kdy byl majetek 
uveden do užívání. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
a) Dlouhodobý hmotný majetek je účetně odepisován po dobu 36 měsíců . Majetek je 

odepisován od měsíce následujícího po měsíci , kdy byl majetek uveden do užívání. 
b) 
c) Nemovitosti a stavby jsou účetně odepisovány 50 let. Majetek je odepisován od 

měsíce následujícího po měsíci , kdy byl majetek uveden do užívání. 

Daňové odpisy dlouhodobého majetku 
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda. 

3. Opravné položky k dlouhodobému majetku 

Způsob stanovení opravných položek k dlouhodobému majetku - tvorba a používání ve 
společnosti je upravena interní účetní směrnicí, která vychází z platné legislativy - zákona 
č. 593/1992 Sb. , o rezervách, zákona o účetnictví , prováděcí vyhlášky k zákonu o 
účetnictví a ČÚS 005. 
Na základě provedené inventarizace nebyl identifikován pokles účetní hodnoty u 
dlouhodobého majetku. 
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4. Drobný nehmotný a hmotný majetek 

Drobný nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 60 000,- Kč. 
Drobný nehmotný majetek je účtován na účet 518. Pokud jeho cena přesáhne částku 20 
000,- Kč časově rozlišen na 24 měsíců. Je veden v operativní evidenci účetního softwaru 
Helios. 
Drobný hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 40 000,- Kč . 
O drobném hmotném majetku se účtuje na účet 501 . Pokud jeho cena přesáhne částku 20 
000,- Kč je časově rozlišen na 24 měsíců a veden v operativní evidenci účetního softwaru 
Helios. 

5. Způsob ocenění a účtování zásob 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Nakupované zásoby jsou 
účtovány způsobem B. 
Nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady 
zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu. 

6. Opravné položky k zásobám 

Způsob stanovení opravných položek k zásobám - tvorba a použíVé3ní ve společnosti je 
upravena interní směrnicí , která vychází z platné legislativy - zákona č. 593/1992 Sb., o 
rezervách, zákona o účetnictví , prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a ČÚS 005. 

7. Pohledávky 

Pohledávky jsou při svém vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů . 
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 
měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné 
do jednoho roku od rozvahového dne. 

8. Opravné položky k pohledávkám 

Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám - tvorba a pou~tívání ve společnosti 
je upravena interní směrnicí, která vychází z platné legislativy - zákona č. 593/1992 Sb., o 
rezervách, zákona o účetnictví , prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a ČÚS 005. 
Ocenění pochybných a nedobytných pohledávek snižuje pomocí opravných položek na 
vrub nákladů. Opravné položky jsou tvořeny na základě jejich inventarizace z exportů 
účetního systémů Helios, k pohledávkám po splatnosti nad 6 měsíců. 

9. Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

10. Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze. 
Podle stanov společnosti společnost může tvořit rezervní fond, rozhodne-li tak valná 
hromada. O výplatě prostředků z fondu rozhoduje valná hromada. 
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11. Cizí zdroje 

Způsob tvorby a účtování rezerv se řídí interní směrnicí, která vychází z platné legislativy
zákona č. 593/1992 Sb. , o rezervách, zákona o účetnictví , prováděcí vyhlášky k zákonu o 
účetnictví a ČÚS 004. 
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a 
rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín 
plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. 
Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé. 

12. Metoda přepočtu údajů v cizí měně na českou měnu 

Společnost neeviduje žádný majetek ani závazky v cizí měně. 

13. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a 
předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě jemu dostupných relevantních 
informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se 
mohou od těchto odhadů lišit. 

14. Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně časově 

souvisejí. 

15. Daň z příjmů 

Splatná daň 
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku 
zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a 
nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, náklady na 
reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). 
Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová 
ztráta) a slevy na dani z příjmů. 
V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní 
jednotka rezervu na daň z příjmů. 
Společnost provedla kalkulaci splatné daně, která prokázala nulovou splatnou daň 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020. 

Odložená daň 
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými 
hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu 
s přihlédnutím k období realizace. 
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového 
přístupu . 
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Odložená daň , resp. její změna je zaúčtována do výsledovky. 
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány 
v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí' daňové pohledávky 
započítávat proti dílčím daňovým závazkům, ale taková situace v roce 2020 nenastala. 

VII. Změny ve způsobu oceňování, odpisování a účtování 
Žádné změny oproti roku 2019 nenastaly. 

VIII. Informace týkající se majetku a závazků 

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dl h d b . h t . . t k ou o o 1y ne mo nv ma1e e 
U čet Pořizovací cena Oprávky 

(v tis. Kč) k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2020 

013 Software 2 058 1 222 
Celkem 2 058 1 222 

p-- o k . b tk dl h d b. h h 'h . k rirust :v a u iv ;y ou o o e o ne motne o maJet u 

Zůstatková cena 
k 31. 12. 2020 

114 
114 

U čet Pořizovací Přírůstky Ubytky Pořizovací 
(v tis. Kč) cena + - cena 

k 01. 01. 2020 k 31. 12. 2020 
013 Software 2 058 o 722 1 336 
Celkem 2 058 o 722 1 336 

Dl h d b . h t . . t k OU O O 1y mo n , maJe e 
U čet Pořizovací cena Oprávky Zůs,tatková cena 

(v tis. Kč) k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2020 

021 Stavby 119411 24 260 95 151 
022 Hmotné mov. 2 421 1 990 431 
věci a jejich soubory 
029 Ostatní hmot. o o o 
majetek 
031 Pozemky 2 557 o 2 557 
Celkem 124 558 23 245 101 313 

p-- o tk . b tk dl h d b. h h t . h . tk rirus :y a u 1y· :y OU O Oe O mo ne o ma e u 
U čet Pořizovací Přírůstky Ubytky Pořizovací 

(v tis. Kč) cena k + - cena 
01.01.2020 k 31 . 12. 2020 

021 Stavby 119 092 319 o 119 353 
022 Hmotné mov. 2 336 85 o 2 421 
věci a jejich 
soubory 
029 Ostatní hmot. 573 o -573 o 
majetek 
031 Pozemky 2 557 o o 2 557 
042 Nedokončený o o o o 
dl. hm. majetek 
Celkem 124 558 404 -573 124 331 

19 

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



2Db' h t' h t' . t k ro ny ne mo ny a mo ny maJe e neuve d env v rozvaze 
Druh majetku Pořizovací Přírůstky Úbytky Pořizovací 

(v tis. Kč) cena k + - cena 
01 . 01.2020 k 31. 12. 2020 

Drobný nehmotný 68 o o 68 
majetek 
Drobný hmotný 2 602 285 692 2 195 
majetek 
Celkem 2 670 285 692 2 263 

3 z· b . aso 1y 
Druh majetku Pořizovací Přírůstky Ubytky Pořizovací 

(v tis. Kč) cena k + - cena 
01.01.2020 k 31. 12. 2020 

Nedokončená 198 o 198 o 
výroba 

s. Dlouhodobé pohledávky 

V položce Cll.1 .5.2. Dlouhodobé zaplacené zálohy jsou vykázány jistoty k pronájmu 
kanceláří ve výši 275 tis. Kč. 

V položce C.11.1.5.4. Jiné pohledávky jsou vykázány zálohy uhrazené do fondů oprav 
jednotlivým společenstvím vlastníků ve výši 3 467 tis. Kč. Pohledávky s dobou splatnosti 
delší než 5 let účetní jednotka nemá. 

6. Krátkodobé pohledávky 

Z obchodních Pohledávky Ostatní Celkem 
vztahů ovládající osoba (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

(v tis. Kč) (tis.Kč) 

95 4 720 1 276 6 091 

~ohledávky z obchodních vztahů představují ve výši 4 733 tis. Kč pohledávky za 
odběrateli (z toho Kč 4 720 za ovládající osobou), k 31 . 12. 2019 3 790 tis. Kč, a ve výši 
1232 tis. Kč pohledávky z titulu dluhů na nájemném bytů a garáží, k31 . 12. 20191357 
tis. Kč. Z celkové výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů bylo po splatnosti 2 
696 tis. Kč, k 31. 12. 2019 1 285 tis. Kč, z toho z titulu dluhů na nájemném a soudních 
poplatcích 1177 tis. Kč, k 31 . 12. 20191 256 tis. Kč. 
Společnost v roce 2020 tvořila účetní opravné položky k pohledávkám z obchodních 
vztahů z titulu nájemného bytů. Tvorba opravných položek byla ve výši 100 % hodnoty 
pohledávky, která je po splatnosti více než 6 měsíců. V roce 2020 společnost vytvořila 
daňově neuznatelnou opravnou položku k těmto pohledávkám ve výši 42 tis. Kč a 
rozpustila opravnou položku ve výši 20 tis. Kč. 
Výše vytvořených opravných položek k pohledávkám z obchodních vztahů k 31 . 12. 2020 
činí 1 136 tis. Kč, k 31. 12. 2019 činila 1 115 tis. Kč. 
Ostatní pohledávky k 31. 12 2020 činí 1 276 tis. Kč (viz výše), k 31 . 12. 2019 3193 tis. Kč, 
a představují zejména pohledávky z titulu zaplacených záloh na služby společenstvím 
vlastníků jednotek. 
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7. Dohadné účty aktivní 

K 31.12.2020 byla na účet Dohadných položek aktivních zaúčtovaná mínusem položka ve 
výši nároku MČ Praha 3 na slevu z odměny Společnosti za správu majetku za období 4-
9/2020, tj . ve výši - 1 684 tis. Kč a to na základě Usnesení RMČ č. 1 16 a 117, ve kterém 
rozhodla MČ Praha 3 o podpisu Dohody o narovnání Dodatků č.4 a 5 ze září 2020. Na 
základě Dodatků č. 4 a 5 ze dne 7.9.2020 ke Smlouvám o správě mezi Společností a 
akcionářem odd. C odst.1 , byl z příkazu příkazce v roce 2020 vystaven dobropis za 
neodvedené služby v období 4-9/2020, který byl proplacen. 
Dne 24.2.2021 Usnesením RMČ č. 116 a 117 rozhodla MČ Praha 3 o podpisu Dohody o 
narovnání Dodatků č.4 a 5, kde v čl.6 zdůvodňuje neplatnost Dodatků 4 a 5 ze září 2020 
takto: retroaktivita obecně ve smluvním právu možná je, nelze ji aplikovat na smlouvy, na 
něž se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Z toho důvodu plnění poskytovaná 
na jeho základě zpětně od dubna 2020 je nutno z tohoto důvodu považovat za činěná bez 
právního důvodu a strany musí provést vypořádání s ohledem na to, že na právní vztahy 
mezi Městskou částí a Správcem za období od 1.4.2020 do 30.9.2020, tj. 6 měsíců , nelze 
účinně aplikovat ustanovení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o správě. Obsahem narovnání je 
nárok Společnosti na doplacení odměny za období 4-9/2020 a současně nárok MČ Praha 
3 na slevu. Do r.2020 byl doúčtovaný nárok na odměnu Správce za období 4-9/2020 a 
současně byla zaúčtovaná dohadná položka aktivní mínusem nárok MČ Praha 3 na slevu. 
Daňový doklad na slevu z odměny Správce bude vystaven po podpisu Dohod o narovnání 
v roce 2021. 

8. Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky na účtech společností představují k 31 . 12. 2020 částku 7 558 tis. Kč, 

k 31. 12. 2019 6 886 tis. Kč. Peněžní prostředky v pokladně k 31. 12. 2020 činí 51 tis. Kč, 
k 31. 12. 2019 59 tis. Kč. 

9. Časové rozlišení aktiv 

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení odpisů drobného 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pojištění, licence a neuplatněné DPH a 
jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

10. Rezervy 

K 31.12.2020 účetní jednotka nevytvořila žádnou ostatní rezervu. 

11 . Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobým závazkem účetní jednotky je odložený daňový závazek k 31. 12. 2020 
ve výši 12 048 tis Kč, k 31 . 12. 2019 ve výši 12 734 tis. Kč. 

Odložená daň 
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Účetní jednotka v roce 2020 účtovala o odloženém daňovém závazku , který k 31.12.2020 
činí 12 048 tis. Kč. Výše odloženého daňového závazku byla vyčíslena z přechodných 
rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, opravných 
položek k pohledávkám, rezerv a daňové ztráty. 
Část daňové pohledávky ve výši 686 tis. Kč, která se vztahuje k účetnímu období 2020, je 
k 31. 12. 2020 vykázána ve Výkazu zisku a ztráty v položce L.2. Daň z příjmů - odložená. 
Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let účetní jednotka nemá. 

12. Krátkodobé závazky 

Přijaté zálohy Z obchodních Ostatní Celkem 
(v tis. Kč) vztahů (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

(v tis. Kč) 
1 751 623 4 855 7 229 

Přijaté zálohy k 31. 12. 2020 ve výši 1 710 tis. Kč jsou tvořeny přijatými zálohami na 
služby od nájemců bytových jednotek a 41 tis. Kč od nájemců garáží. 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily k 31 . 12. 2020 576 tis. Kč, k 31. 12. 2019 
823 tis. Kč, z toho po splatnosti k 31 . 12. 2020 138 tis. Kč, k 31 . 12. 2019 260 tis. Kč. Tyto 
závazky byly vyrovnány do 24.03. 2019. 
Ostatní závazky k 31 . 12. 2019 ve výši 4 855 tis. Kč, k 31 . 12. 2019 ve výši 5 011 tis. Kč, 
jsou tvořeny zejména závazky za zaměstnanci ve výši 1 300 tis. Kč, k 31. 12. 2019 1 534 
tis. Kč, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 789 tis. Kč, 
k 31 . 12. 2019 893 tis. Kč, závazky vůči státu z titulu DPH a daně z příjmů ze závislé 
činnosti a srážkové daně ve výši 1166 tis. Kč, k 31 . 12. 2019 937 tis. Kč, a dohadnými účty 
pasivními ve výši 1 534 tis. Kč, k 31. 12. 2019 1 552 tis. Kč. Dohadné účty pasivní zahrnují 
především dohady na spotřebovanou energii, vodné a stočné , plyn a čerpání fondu oprav, 
jejich výše je stanovena na základě spotřeby v minulém účetn ím období a informacemi 
z dodaných obratových předvah jednotlivých SVJ. 

13. Časové rozlišení pasiv 

Výdaje příštích období zahrnují především náklady na právní poradenství, ostrahu, a 
pronájmy či poplatky za údržbu a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a 
časově přísluší. 
Výnosy příštích období zahrnují technickou podporu, která bude přefakturována v roce 
2020 a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

IX. Položky neuvedené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
Účetní jednotka neeviduje k 31. 12. 2020 žádné doměrky splatné daně z příjmů za minulá 
účetní období, splatné dluhy pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti , splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky 
u místně příslušných finančních a celních orgánů . 
Účetní jednotka neobdržela v roce 2020 žádné dotace na investiční a provozní účely. 
Účetní jednotka nemá žádný majetek zatížený zástavním právem. 
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rz 1y z ezne cmnos I 

Tržby (v tis. Kč) 2020 2019 
Z prodeje výrobků a služeb (za prodej 35 196 43 113 
zboží) 

Ostatní provozní výnosy 654 B8 

Výnosové úroky o o 
Ostatní finanční výnosy o o 
Celkem 35 850 43 201 

XI V, I vk , kl d O 

yznamne po oz :y na a u 
Služby (v tis. Kč) 2020 2019 
Opravy a udržování 1 473 1 373 
Cestovné 76 121 
Reprezentace 31 174 
Ostatní služby - TRHY 951 2 030 
Ostatní služby - projekty o 195 
Ostatní služby - SW, popl. za licence 2 384 1 78:0 
Právní a ekonomické poradenství 1 134 781 
Účetní a daňové služby, audit 364 871 
Nájem, ostraha a úklid garáží 544 66;8 
Nájem kanceláří 1 732 658 
Telefon 232 251 
Ostatní 1 421 852 
Celkem 10 342 9 754 

Upravy hodnot dlouhodobého 2020 2019 
nehmotného a hmotného majetku - trvalé 
(v tis. Kč) 
Odpisy softwaru 350 685 
Odpisy bytů 2 369 2 368 
Odpisy TZ k budově 4 4 
Odpisy kancelářská technika, 656 675 
automobily, ostatní HM 
Celkem 3 379 3 732 

Upravv hodnot pohledávek (v tis. Kč) 2020 2019 
OP k pohledávkám z obch. styku o o 
OP k pohledávkám za nájemníky 22 -16 
Celkem 22 -116 

Ostatní rezervy {v tis. Kč) 2020 2019 
Ostatní rezerva - riziko závazku o o 
(reklamace) 
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XII. Náklady společnosti na audit účetní závěrky 

Náklady na statutární audit roční účetní závěrky v roce 2020 120tis.Kč. Jiné ověřovací 
služby, daňové poradenství či jiné, než auditorské služby nebyly statutárním auditorem v 
roce 2020 poskytnuty. 

XIII. Výdaje na vývoj 

Účetní jednotka nevynaložila žádné výdaje na vývoj v roce 2020 ani 2019. 

XIV. Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti 

Účetní závěrka k 31. 12. 2020 byla sestavena za pře.dpokladu nepřetržitého trvání 
společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly 
z této nejistoty vyplývat. 

XV. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

V tuto chvíli nejsou známé žádné významné události, které proběhly po rozvahovém dni. 

V Praze dne 19.4.2021 

Podpis zástupce statutárního orgánu účetní jednotky: 

aterna, Ph.O. 
představenstva 
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Ing. Robert Kufa, Ph.O. 
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1 O. Zpráva o vztazích 

mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

(§ 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

1. Ovládaná osoba 

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00 
IČO: 285 33 062 
Statutární orgán: představenstvo 
(,,SZM") 

2. Struktura vztahů mezi osobami 
a) Ovládající osoba 

Městská část Praha 3, Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, PSČ 130 00, IČO: 000 63 517 
(,,MČ Praha 3") 
Obchodní podíl na ovládané osobě: 100 % - jediný akcionář 

b) Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, s nimiž byly uzavřeny smlouvy 
nebo v jejichž prospěch byly učiněny úkony či opatření 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00, 
IČO: 289 54 866 (,,SMP") 

3. Personální propojení 
Představenstvo 

• RNDr. Jan Materna, Ph.O. - člen Rady městské části Praha ~I, člen zastupitelstva 
městské části Praha 3 

• Mgr. Martina Chmelová - členka zastupitelstva Městské části Praha 3, členka 

představenstva SMP 

Dozorčí rada 
• Bc. Tomáš Kalivoda - člen zastupitelstva Městské části Praha 3 
• Robert Pecka - člen zastupitelstva Městské části Praha 3 

4. Úloha ovládané osoby 
Úlohou ovládané osoby je správa souboru bytových jednotek vložených ovládající 
osobou jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti , a dále výkon správy 
a obstarání správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 3 ve smyslu Statutu 
hl. m. Prahy. 

5. Způsob a prostředky ovládání 
MČ Praha 3 ovládá společnost SZM tím způsobem , že je jediným jejím akcionářem a 
drží v ní tak 100% podíl na hlasovacích právech. Vzhledem k tomuto podílu na 
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hlasovacích právech může MČ Praha 3 volit a odvolávat členy představenstva a 
dozorčí rady. 

6. Přehled jednání učiněných v účetním období 2020, která byla ucmena na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 1 O % vlastního kapitálu 
ovládané osoby 

V účetním období 2020 nebyla mezi osobou ovládanou a ovládající učiněna žádná 
taková jednání. 

7. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou (SZM) a ovládající osobou 
(MČ Praha 3) a mezi osobami ovládanými platných v účetním období 2020: 

a) V účetním období 2020 byly mezi osobou ovládanou (SZM) a ovládající osobou 
(MČ Praha 3) uzavřeny tyto smlouvy: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor nesloužících k bydlení ze dne 
06.03.2017, uzavřený dne 10.1.2020. Předmětem smlouvy je přenechání prostor 
v domě č. p. 2666 v Praze 3, ul. Olšanská 7, nájemní jednotky č . 8, SZM do užívání 
za účelem provozování kanceláří. Předmětem dodatku je změna výše nájemného 
s účinností od 1.1.2020. 
Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor nesloužících k bydlení ze dne 
06.03.2017, uzavřený dne 10.1.2020. Předmětem smlouvy je přenechání prostor 
v domě č.p . 2666 v Praze 3, ul. Olšanská 7, nájemní jednotky č. 97, SZM do 
užívání za účelem provozování kanceláří. Předmětem dodatku je změna výše 
nájemného s účinností od 1.1 .2020. 
Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při pořádání farmářských trhů ze dne 
25.9.2018, uzavřený dne 23.1.2020. Předmětem dodatku je souhlas s využitím 
pozemku parc. č. 4098/2 k pořádání trhů . 

Smlouva ve znění dodatků byla řádně plněna. Smlouva byla ukončena dohodou ke 
dni 31 .7.2020. 

- Kupní smlouva na movitý majetek určený k pořádání farmářských trhů na 
náměstí Jiřího z Poděbrad uzavřená dne 17.2.2020. Předmětem smlouvy je 
koupě movitého majetku potřebného k zajištění správného a bezproblémového 
provozu farmářských a adventních trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad po uzavření 
dohody o ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci ze dne 24.7.2020. 
Smlouva byla řádně plněna . Ukončena v prosinci 2020 úhradou kupní ceny. 

- Smlouva o vypořádání závazků uzavřená dne 7.5.2020. Smlouvou se 
vypořádávají závazky ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 117 a č. 118 
v domě č.p. 2666, k.ú. Žižkov ze dne 16.5.2017, tj. napravení stavu vzniklého 
v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv. 
Smlouva byla řádně plněna . 

26 

Příloha č.1 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2020



- Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování informačního systému pro správu 
dotací pro Městskou část Praha 3 uzavřená dne 12.5.2020. Dohodou se 
ukončuje smlouva o poskytování informačního systému pro správu dotací pro 
Městskou část Praha 3 uzavřená dne 28.06.2018, a to k 31.3.2020. 

- Dohoda o ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci při po1řádání farmářských 
trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad uzavřená dne 24. 7 .2020. Dohodou se 
ukončuje smlouva o vzájemné spolupráci při pořádání farmářských trhů na náměstí 
Jiřího z Poděbrad uzavřená dne 25.9.2018, a to k 31.7.2020. 

Nájemní smlouva uzavřená dne 24.7.2020. Předmětem smlouvy je pronájem 
movitého majetku pro zajištění správného a bezproblémového provozu farmářských 
trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 po uzavření dohody o ukončení 
smlouvy o vzájemné spolupráci při pořádání farmářských trhů na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, Praha 3 dne 24.7.2020. 

- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.7.2020, uzav,řený dne 30.9.2020. 
Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu movitých věcí k zajištění provozu 
farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3. 
Smlouva ve znění dodatků byla řádně plněna. Smlouva skončil.a uplynutím doby, na 
kterou byla sjednána. 

- Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správě nemovitostí ze dne 21.11.2016, 
uzavřený dne 17.2.2020. Předmětem dodatku je změna přílohy č. 4 - kvalitativní 
standardy a ceník služeb pro rok 2020. 
Dodatek č. 5 k příkazní smlouvě o správě nemovitostí ze dne 21.11.2016, 
uzavřený dne 7.9.2020. Předmětem dodatku je změna přílohy č. 4 - kvalitativní 
standardy a ceník služeb pro rok 2021. 

- Dodatek č. 6 k příkazní smlouvě o správě nemovitostí ze dne 21.11.2016, 
uzavřený dne 29.12.2020. Předmětem dodatku je změna rozsahu služeb a další 
podmínky spolupráce včetně výše odměny. 
Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 

- Dohoda o ukončení spolupráce ze dne 17.12.2020. Dohodou se ukončuje 

smlouva o zajištění adventních trhů uzavřená dne 17.10.2019. 

- Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o obstarávání dodávek a služeb při správě 
nemovitostí ze dne 21.11.2016, uzavřený dne 7.9.2020. PřHdmětem dodatku je 
změna Přílohy č. 2 - kvalitativních požadavků na smluvně zajišťované dodávky a 
ceník služeb pro rok 2020 v souladu s dodatkem č. 3. 

- Dodatek č. 5 k příkazní smlouvě o obstarávání dodávek a služeb při správě 
nemovitostí ze dne 21.11.2016, uzavřený dne 29.12.2020. Předmětem dodatku je 
změna Přílohy č. 2 - kvalitativních požadavků na smluvně zajišťované dodávky a 
ceník služeb pro rok 2021 v souladu s dodatkem č. 3 a rozšíření zajišťovaných 
služeb o ostrahu, recepční služby a monitoring v některých objektech. 
Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 
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b) Smlouvy uzavřené v jiném účetním období mezi osobou ovládanou a ovládající 
osobou: 

Smlouva o zajištění adventních trhů uzavřená dne 17.10.2019. Předmětem smlouvy 
je zajištění a organizace vybraných činností , které souvisejí s přípravou a realizací 
adventních trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Smlouva byla řádně plněna . Smlouva byla ukončena dohodu ze dne 17.12.2020 

- Smlouva o poskytování informačního systému pro správu dotací pro Městskou 
část Praha 3 uzavřená dne 28.06.2018. Předmětem je úplatné poskytování 
informačního systému pro správu dotačních titulů (programů) vyhlašovaných MČ Praha 
3 a poskytování technické údržby informačního systému. 
Smlouva byla řádně plněna . Smlouva byla ukončena dohodou ke dni 31 .3.2020. 

Smlouva o spolupráci při pořádání farmářských trhů uzavřená dne 25.09.2018. 
Předmětem je spolupořadatelství farmářských trhů na nám. Jiřího z Poděbrad . 

Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci při pořádání farmářských trhů ze dne 
25.9.2018, uzavřený dne 12.6.2019. Předmětem dodatku je úprava některých článků 
odstavce pojednávajícího o nákladech a výnosech vzniklých při pořádání farmářských 
trhů 

Smlouva ve znění dodatků byla řádně plněna. Smlouva ve znění dodatků byla 
ukončena dohodu ke dni 30.9.2020. 

Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená dne 02.11.2018. Předmětem 

bezúplatné smlouvy je stanovení rozsahu a účelu zpracování osobních údajů SZM jako 
zpracovatelem a stanovení povinností a záruk zpracovatele při zpracování osobních 
údajů při plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi MČ Praha 3 a 
SZM. 
Smlouva je řádně plněna 

Smlouva o nájmu prostor nesloužících k bydlení uzavřená dne 06.12.2018. 
Předmětem smlouvy je přenechání prostor v domě č.p. 2666 v Praze 3, ul. Olšanská 7, 
nebytové jednotky č. 123, SZM do užívání za účelem provozování kanceláře . 

Smlouva je řádně plněna . 

Dohoda o započtení pohledávek uzavřená dne 17.12.2018. Předmětem je 
vypořádání pohledávek za monitoring garáží. 
Dohoda byla řádně plněna . 

Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 17.12.2018. Předmětem je úplatné 
zajištění monitoringu garáží a parkovacích stání ve vlastnictví MČ Praha 3, které jsou 
ve správě SZM. 
Smlouva je řádně plněna. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 10.10.2017. Předmětem smlouvy je úplatné obstarání 
příkazu spočívajícího ve výkonu technických, organizačních a smluvních opatření 

jménem a na účet MČ Praha 3 souvisejících s realizací „Chodníkového programu" -
obnovy povrchu chodníků , které jsou v majetku hl. m. Prahy na území městské části 
Praha 3. 
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Smlouva je řádně plněna. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 30.08.2017. Předmětem smlouvy je úplatné obstarání 
příkazu spočívajícího ve výkonu technických, organizačních a smluvních činností 

a opatření jménem a na účet MČ Praha 3 souvisejících s monitoringem 
a odstraňováním graffiti z fasád nemovitostí na území městské části Praha 3. 
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o zajištění odstraňování graffiti ze dne 30.08.2017, 
uzavřený dne 16.04.2018. Předmětem dodatku je úprava činností a úprava odměny a 
její fakturace. 
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o zajištění odstraňování graffiti ze dne 30.08.2017, 
uzavřený dne 04.06.2018. Předmětem dodatku je úprava činností. 
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě o zajištění odstraňování graffiti ze dne 30.08.2017, 
uzavřený dne 21 .1.2020. Předmětem dodatku je změna znění smlouvy spočívající 
v rozšíření zajišťovaných služeb a změny odměny příkazníka. 
Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 17.07.2017. Předmětem smlouvy je úplatné obstarání 
příkazu spočívajícího ve výkonu technických, organizačních a smluvních opatření 

jménem a na účet MČ Praha 3 souvisejících s projektem „Mě:stská část Praha 3 
kompostuje". 
Smlouva je řádně plněna. 

Příkazní smlouva uzavřená dne 26.01.2017. Předmětem smlouvy je bezplatné 
obstarání příkazu spočívajícího ve zveřejňování smluv uzavíraných SZM jako 
zástupcem MČ Praha 3 jménem a na účet MČ Praha 3 se třetími stranami v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Smlouva je řádně plněna . 

- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 23.11.2017. 
Předmětem smlouvy je přenechání objektu hromadných garáží ve vnitrobloku ulic 
Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova a Jana Želivského v Praze 3, které má ve svěřené 
správě MČ Praha 3, k užívání SZM za účelem provozování garáží. 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 
23.11.2017, uzavřený dne 20.12.2017. Předmětem dodatku jE! změna čísla účtu 

a úprava nájemného. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 
23.11.2017 (garáže Biskupcova), uzavřený dne 24.01.2018. Předmětem dodatku je 
změna čísla účtu. 

Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 

- Smlouva o nájmu prostor nesloužících k bydlení uzavřená dne 16.05.2017. 
Předmětem smlouvy je přenechání prostor v domě č.p. 227 v Praze 3, ul. 
Blahoslavova 2, 1. podlaží, SZM do užívání za účelem provozování archivu. 

Smlouva je řádně plněna. 

- Smlouva o nájmu prostor nesloužících k bydlení uzavřená dne 16.05.2017. 
Předmětem smlouvy je přenechání prostor v domě č.p. 2666 v Praze 3, ul. Olšanská, 
SZM do užívání za účelem provozování archivu/skladu. 
Smlouva je řádně plněna . 
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Smlouva o nájmu prostor nesloužících k bydlení uzavřená dne 06.03.2017. 
Předmětem smlouvy je přenechání prostor v domě č.p. 2666 v Praze 3, ul. Olšanská 7, 
nájemní jednotky č. 8, SZM do užívání za účelem provozování kanceláří. 
Smlouva je řádně plněna. 

Smlouva o nájmu prostor nesloužících k bydlení uzavřená dne 06.03.2017. 
Předmětem smlouvy je přenechání prostor v domě č.p . 2666 v Praze 3, ul. Olšanská 7, 
nájemní jednotky č. 97, SZM do užívání za účelem provozování kanceláří. 
Smlouva je řádně plněna. 

- Smlouva na provádění provozních prohlídek výtahů uzavřená dne 09.01.2017. 
Předmětem smlouvy je zajištění dozoru výtahů v objektech ve vlastnictví MČ Praha 
3 v souladu s ČSN 274002. 

Smlouva je řádně plněna. 

- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 09.01 .2017. Předmětem smlouvy je 
zajištění služeb spočívajících v provádění oprav a údržby tzv. sekundárních 
rozvodů tepla v domech, resp. jednotkách ve vlastnictví MČ Praha 3. 

Smlouva je řádně plněna . 

Příkazní smlouva o správě nemovitostí uzavřená dne 21 .11.2016. Předmětem 
smlouvy je vykonávání správy nemovitostí za úplatu SZM jako správce ve prospěch 
MČ Praha 3. Výkonem správy nemovitostí se rozumí zejména výkon vlastní činnosti 
správce, včetně navrhování efektivního způsobu zajištění drobné údržby a oprav, velké 
údržby a oprav a investic a průběžné i následné kontroly jejich provedení. 
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o správě nemovitostí ze dne 21 .11 .2016, uzavřený 
dne 02.02.2017. Předmětem dodatku je změna způsobu placení odměny za činnost 
SZM jako správce. 
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o správě nemovitostí ze dne 21.11.2016, uzavřený 
dne 01 .03.2017. Předmětem dodatku je rozšíření povinností SZM jako správce, a to 
zajištění údržby energetických sloupků na nám. Jiřího z Poděbrad , Praha 3. 
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě o správě nemovitostí ze dne 21 .11 .2016, uzavřený 
dne 08.06.2018. Předmětem dodatku je doplnění vykonávaných činností a úprava 
stanovení odměny. 
Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 

Příkazní smlouva o obstarání dodávek a služeb při správě nemovitostí uzavřená 
dne 21 .11 .2016. Předmětem smlouvy je obstarání dodávek a služeb při správě 

nemovitostí, které jsou umístěny na území MČ Praha 3 a úplatné obstarávání správy 
nemovitostí. S účinností od 01 .01.2017. 
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o obstarávání dodávek a služeb při správě 

nemovitostí ze dne 21.11.2016, uzavřený dne 02.02.2017. Předmětem dodatku je 
změna způsobu placení odměn za činnost SZM jako správce. 
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o obstarávání dodávek a služeb při správě 

nemovitostí ze dne 21.11 .2016, uzavřený dne 08.06.2018. Předmětem dodatku je 
doplnění specifikace kvalitativních požadavků na zajišťované dodávky a úprava 
stanovení odměny. 
Smlouva ve znění dodatků je řádně plněna. 

c) Smlouvy uzavřené v roce 2020 s j inou osobou ovládanou (SMP): 
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Dohoda o ukončení smlouvy o podnájmu ze dne 20.3.2017, uzavřená dne 
6.2.2020. Dohodou je ukončována smlouva o podnájmu nebytových prostor pro 
provozování kanceláře v domě č.p. 2666, ul. Olšanská 7, Praha 3, které má SZM 
v nájmu, a to k 29.2.2020. 

d) Smlouvy uzavřené v jiném účetním období s jinou osobou ovládanou (SMP): 

- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 21.12.2016. Předmětem smlouvy je 
dohoda SMP a SZM o poskytování služeb, spočívajících v zajišťování oprav a údržby 
rozvodů tepla v domech, resp. jednotkách, ve kterých MČ Praha 3 vykonává vlastnická 
práva ve smyslu statutu Hlavního města Prahy s účinností od 01.01.2017. 
Smlouva je řádně plněna. 

- Smlouva o podnájmu uzavřená dne 20.03.2017. Předmětem smlouvy je přenechání 
nebytových prostor pro provozování kanceláře v domě č.p. 2666, ul. Olšanská 7, Praha 
3, které má SZM v nájmu. 
Smlouva byla řádně plněna. Smlouva byla ukončena dohodou ke dni 29.2.2020. 

Závěr: Ovládané osobě z výše uzavřených smluv nevznikla žádná újma. 

8. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobou ovládající 
a osobou ovládanou dle §82 odst. 4 ZOK 

Ze vzájemných vztahů mezi osobou ovládající, osobu ovládanou a jinou osobou 
ovládanou stejnou ovládající osobou nevyplývají žádné výhody či nevýhody ani 
neplynou pro ovládanou společnost - Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. -
žádná rizika. 

V Praze dne 19.4.2021 

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 

RNDr. Jan Mate a, Ph.O. 
předseda před avenstva 
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Ing. Robert Kufa, Ph.O. 
místopředseda představenstva 
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Správa zbytkového majetku 

MČ Praha 3 

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 15071 

Zpráva dozorčí rady společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. k výroč~í 
zprávě a účetní závěrce společnosti za rok 2020. 

Společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. byla založena městskou částí 
Praha 3 v roce 2008 a její hlavní činností je správa a pronájem vlastních bytových a 
nebytových jednotek a současně správa bytových a nebytových prostor městské části Praha 3 

Dozorčí rada společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., na svém 
zasedání dne 27. 05. 2021 přezkoumala a schválila výroční zprávu a účetní závěrku 

společnosti za účetní období roku 2020 ve kterém společnost negenerovala zisk k rozdělení. 

V Praze dne: 27. 05. 2021 

.. 

člen dozorčí rady 

 
člen dozorčí rady 
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OPATŘENÍ POTŘEBNÁ K NÁPRAVĚ ZJIŠTĚNÝCH CHYB A NEDOSTATKŮ UVEDENÝCH VE 
ZPRÁVĚ O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 
2020 

Nápravná opatření se navrhují v podobě úkolů: 

Chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. 
c) zákona č. 420/2004 Sb.:  

Zjištění č. 1: účelné a hospodárné nakládání s majetkem 

• Vedoucímu OVHČ: 
 Zajistit nápravu ve věci nebytové jednotky v Přemyslovské 1659/33 a předložit 

návrh řešení do komise pro vedlejší hospodářskou činnost, resp. radě městské 
části. 

Termín: do 31. 10. 2021 

 Zajistit pokyn odboru majetku ke svěření nebytového prostoru v Roháčově 
273/40 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Chelčického  

Termín: do 30. 6. 2021 

• Vedoucí OMA: 
 Na základě pokynu OVHČ zajistit svěření nebytového prostoru v Roháčově 

273/40 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Chelčického 

Termín: do 30. 9. 2021 

 

Zjištění č. 2: Evidence nebytových jednotek 

• Vedoucímu OVHČ: 
 Zaslat výzvu správcovské společnosti SZM MČ Praha 3 a.s. k zajištění opravy 

evidence jednotek. 

Termín: do 30. 6. 2021 

 
• Řediteli SZM MČ Praha 3 a.s.: 

 
 Provést kontrolu celkové evidence bytových a nebytových jednotek, v případě 

chyb zajistit opravu. 

Termín: do 30. 9. 2021 
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Zjištění č. 3: PO Milíčův dům – inventarizace majetku a závazků 

• Ředitelce MŠ Milíčův dům 
 vyspecifikovat ve směrnici o evidenci majetku přesněji účet 902 a případně 

operativní evidenci. Určit spodní hranici evidovaného majetku a důsledně 
dodržovat zařazení majetku dle směrnice na správné účty. 

Termín: do 30. 9. 2021 
 

• Vedoucí OMA: 
 Zajistit výkon metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím  

v oblasti majetkové a provedení inventarizace veškerého majetku předaného  
k hospodaření příspěvkové organizaci v souladu se Směrnicí rady městské 
části Praha 3 o vztazích orgánů městské části k příspěvkovým organizacím 
zřízeným městskou částí Praha 3, dle článku 9, odstavce 6, písmene c. 

Termín: průběžně 
 

• Vedoucí OKO: 
 V souvislosti se zjištěním týkajícím se MŠ Milíčův dům provést mimořádnou 

následnou kontrolu v předmětné oblasti.  
Termín: do 30. 9. 2021 
 

Zjištění č. 4:  náklady na poštovní služby 

• Vedoucímu odboru organizačního: 
 Podávat do oddělení účetnictví OE informaci o výši nespotřebovaných 

prostředků k 31. 12. běžného roku. 
Termín: do 15. 1. následujícího roku 

 
• Vedoucí odboru ekonomického: 

 Na základě informace OOR zajistit zaúčtování nákladů do příslušných období. 
Termín: po obdržení pokynu od OOR  

 
• Všem vedoucím odborů: 

 Důsledně dodržovat časové rozlišení nákladů. 
Termín: průběžně 

 

 

 

 

Příloha č.2 usnesení č.292 ze dne 22.06.2021 - Opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků



 

Zjištění č. 5: stav pohledávek a závazků 

• Řediteli SZM MČ Praha 3 a.s.: 
 V případě přeplatku z nájemného nebytových prostor prověřit oprávněnost 

závazku a při prokázání oprávněnosti zaslat úhradu SVJ, event. provést opravu 
účtování 

Termín:  do 30. 6. 2021 
 
 Provést kontrolu a opravu saldokont 

Termín:  do 31. 12. 2021 

 

Zjištění č. 6 

K nápravnému opatření, které bylo prozatím klasifikováno jako nenapravené vzhledem 
k nemožnosti zkontrolovat jeho plnění v souvislosti s termínem plnění tohoto nápravného 
opatření:  

 

• Řediteli SZM MČ Praha 3 a.s.: 
 Rozeslat všem SVJ dopis (email) s důkladným vysvětlením, jaké informace, 

v jakém formátu a v jakém termínu od těchto SVJ akciová společnost 
potřebuje tyto podklady v souvislosti s nakládáním s majetkem městské části 
Praha 3. 

Termín: do 12. 4. 2021 
 
 Zajistit včasné předkládání podkladů k zaúčtování v případě zhodnocení 

majetku městské části. 
Termín: průběžně 

Dle vyjádření akciové společnosti SZM MČ Praha 3 byl dopis ředitelem akciové společnosti 
SZM jednotlivým SVJ odeslán v termínu. Podklady, které SZM od SVJ obdrží, zasílá na 
městskou část. 

K tomuto bodu není zapotřebí přijímat další nápravná opatření, plnění původního 
nápravného opatření bude předmětem dalšího dílčího přezkoumání ze strany MHMP. 

Chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:  

Zjištění č. 1: 

• Řediteli SZM MČ Praha 3 a.s.: 
 Důsledně dodržovat postup tvorby opravných položek k pohledávkám dle 

ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky č. 419/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví 
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Termín:  průběžně 

 Provést kontrolu a opravu saldokont 
Termín:  do 31. 12. 2021 
 
 

Zjištění č. 2: 

• Všem vedoucím odborů: 
 Důsledně dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména v oblasti 

zveřejňování oznámení výsledku zadávacího řízení 
Termín:  průběžně 
 

• Tajemníkovi ÚMČ: 
 Posílit oddělení právní a veřejných zakázek o 1 pracovní úvazek pro oblast 

veřejných zakázek 
Termín:  do 31. 12. 2021 
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Důvodová zpráva 

Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

Odbor ekonomický předkládá v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů Radě městské části Praha 3 výsledky hospodaření za rok 2020. 

 

 Závěrečný účet se skládá: 

 

o z údajů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a o dalších 

finančních operacích včetně tvorby a použití účelových fondů 

o z vyhodnocení výsledků hospodářské činnosti městské části Praha 3 

o z vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy 

o ze zhodnocení finančního hospodaření organizací, jež jsou zřízeny městskou částí 

Praha 3 

o ze zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 

2020 

o z výroční zprávy Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2020 

o z výroční zprávy Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za rok 2020 

 

Rozpočet městské části Praha 3 schválený Zastupitelstvem městské části na rok 2020 obsahoval: 

 objem příjmů  733 007,8 tis. Kč 

 objem výdajů 742 733,5 tis. Kč 

 třída 8 – Financování 9 725,7 tis. Kč 

 tj. vyrovnaný rozpočet. 

 

Upravený rozpočet na rok 2020 obsahoval: 

 objem příjmů  920 992,5 tis. Kč 

 objem výdajů  998 883,6 tis. Kč 

 tj. hospodaření se schodkem ve výši 77 891,1 tis. Kč. 

 

Účetní skutečnost k 31.12.2020 činila: 

 objem příjmů 911 652,0 tis. Kč 

 objem výdajů   775 054,7 tis. Kč 

 tj. hospodaření s přebytkem ve výši 136 597,3 tis. Kč. 

 

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2020 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To 

znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2020 kladného salda hospodaření ve výši  

136 597,3 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění výdajů.  

 



 

Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2020 se městské části 

Praha 3 podařilo naplnit, resp. byly překročeny. Vyšší plnění vlastních příjmů je ovlivněno zejména 

přijatými sankčními platbami, ostatními nedaňovými příjmy, daní z nemovitých věcí a místními poplatky. 

Třída 4 – Dotace vykazují nižší plnění k upravenému rozpočtu roku 2020, na neplnění objemu příjmů se 

podílí položka 4137 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)  

a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy a položka 4251 – Investiční převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že 

městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtová opatření v souvislosti s přijatými dotacemi, avšak 

příjem finančních prostředků neproběhl, a to u dotací prostřednictvím EU, a dále nižší převody z vlastních 

fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. 

 

Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2020 je patrné, že městská 

část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, 

než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 63 – Finanční operace, 61 – 

Správa a 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, 

které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým řízením a stavebním povolením, nebo se od 

jejich realizace upustilo. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 – Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj, 37 – Ochrana životního prostředí a 31 – Vzdělávání a školské služby. 

 

Z tabulky týkající se stavu finančních fondů a hospodářských výsledků příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 3 za rok 2020 je patrné, že všechny příspěvkové organizace, kromě Sportovního a 

rekreačního areálu Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, dosáhly 

v roce 2020 kladného hospodářského výsledku. Sportovní a rekreační areálu Pražačka se školní jídelnou 

hospodařil v roce 2020 se ztrátou, která bude pokryta z rezervního fondu nebo ziskem z příštího roku. Na 

základě online projednání rozborů hospodaření s řediteli příspěvkových organizací, která se konají 

za účelem zhodnocení hospodářského výsledku předešlého kalendářního roku a rozdělení zlepšených 

výsledků hospodaření do peněžních fondů příslušných organizací, došlo k návrhu rozdělení zlepšeného 

hospodářského výsledku všech organizací za rok 2020 přidělením hospodářského výsledku v plné výši do 

rezervního fondu. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 za rok 2020 konstatuje dle § 10 

odst. 2 písmene d) a odst. 3 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků závěr, že byly zjištěny chyby a nedostatky mající závažnost dle § 10 odst. 3 

písmene c) a chyby a nedostatky mající závažnost písmene b). 

 

Vzhledem k výroku vyplývajícího ze zprávy o přezkoumání hospodaření musí Zastupitelstvo městské 

části Praha 3 dle § 17, odst. 7, písm. b), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů přijmout závěrečný účet s výhradami, na základě nichž přijme opatření potřebná k nápravě 

 



zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily škodu. 

V rámci zjištěných chyb a nedostatků nedošlo ke vzniku škody. 

 

V případě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, výroční zprávy Správy majetkového 

portfolia Praha 3 a.s. za rok 2020 a výroční zprávy Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za rok 

2020 není městská část Praha 3 původcem dokumentu, není tudíž vlastníkem strojově čitelných 

originálů. Dokumenty jsou předkládány ve formě optimalizovaných dokumentů. 

 

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 projednal závěrečný účet za rok 2020 na 

svém jednání dne 31.05.2021 a přijal k němu následující usnesení: „Výbor finanční 

Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit 

závěrečný účet za rok 2020, souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2020 s výhradami  

a přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.“ 
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