
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 1 z 3 
 

 
 

       V Čelákovicích dne 25. 08. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
6/2015 DNE 09. 09. 2015 
 

Hospodářská  - podnikatelská - činnost města 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření pro  ÚSC Město Čelákovice za 
období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 upozorňuje auditor na to, že ÚSC – Město 
Čelákovice nevykazuje vedlejší hospodářskou činnost. Vedlejší hospodářská činnost 
(v § 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je 
uveden termín podnikatelská činnost) se v tomto případě týká především oblasti 
bytového a nebytového hospodářství. 
Tato skutečnost je vyhodnocena jako případné riziko, které může v budoucnu mít 
negativní dopad na hospodaření města. 
 
Případné riziko může nastat v případě, kdy město bude žádat o dotace především do 
bytového hospodářství a poskytovatel dotace může vyhodnotit stávající stav, kdy 
není o bytovém hospodářství účtováno jako podnikatelské  - vedlejší hospodářské 
činnosti  - negativně.   
 
Dalším ovlivňujícím faktorem je to, že v případě bytového hospodářství město 
prostřednictvím své organizace Q – BYT s. r. o. pronajímá značné množství bytů. 
Vzhledem k tomu, že tyto byty nemají charakter sociálních bytů, nelze jednoznačně 
určit, že tato činnost je součástí hlavní činnosti (té, kterou město primárně zajišťuje) a 
tudíž součástí rozpočtu, proto by se mělo jednat o podnikatelskou činnost - vedlejší 
hospodářskou činnost. 
 
Současný stav 
Z příslušné Smlouvy o správě bytů vyplývají finanční vazby mezi městem a Q – 
BYTem s. r. o., které jsou promítnuty jak do příjmové, tak i do výdajové části 
rozpočtu.  
Současný stav (roku 2015) je následující: v příjmové části rozpočtu je příjem 
z pronájmu bytů cca 26 mil. Kč. Ve výdajové části jsou veškeré výdaje ve výši cca 23 
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mil. Kč. Rozdíl – zisk je 3 mil. Kč, ve skutečnosti je pak ještě vyšší, protože výdaje 
jsou nižší. Veškeré příjmové a výdajové hodnoty jsou součástí rozpočtu. 
 
Předpokládaný stav 
Na základě upozornění ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
Čelákovice za rok 2014 proběhly další konzultace jednak s auditorem, ale i na MěÚ 
V Brandýse nad Labem, kde je vedou oblast bytového hospodářství mimo rozpočet. 
Podobně je to např. v Českém Brodě. 
Pokud bude zavedena pro tuto oblast vedlejší hospodářská činnost, nebudou tyto 
hodnoty „rozpočtovány“, tzn., že hodnoty celkových příjmů a výdajů rozpočtu budou 
nižší o příjmy a výdaje z bytového i nebytového hospodářství. Vždy na konci roku 
(účetního období), po uzavření hospodaření bude do rozpočtu zapojen hospodářský 
výsledek jak bytového, tak i nebytového hospodářství. Podle dosavadních výsledků 
je to vždy kladná hodnota. Tato činnost nemá být ztrátová. 
Účtování o těchto činnostech bude vedeno mimo rozpočet v souladu s ustanovením 
§ 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bez 
rozpočtové skladby. V průběhu roku tyto údaje nebudou zachyceny ve výkazu FIN 2 
– 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zde se „objeví“ výsledek těchto činností 
až při zpracování závěrečného účtu. 
Podle platné legislativy musí být samostatně vykazována tato činnost ve výkazu 
zisku a ztrát. 
 
Proto, aby tyto činnosti byly pod kontrolou, bude při sestavování návrhu a 
schvalování rozpočtu města předkládán formou přílohy samostatný rozpočet 
bytového i nebytového hospodářství. Přehled o plnění výnosů a čerpání nákladů 
bude opět formou přílohy překládán k pololetnímu rozboru a k závěrečnému účtu, 
podobně jako překládají příspěvkové organizace plnění svých rozpočtů. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 4.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V případě zavedení hospodářské  - podnikatelské činnosti  - nebudou rozpočtovány 
par. 3612 a 3613. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 4 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 6 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
zavedení podnikatelské (vedlejší hospodářské) činnosti města Čelákovic 
v oblasti bytového (par. 3612) a nebytového (par. 3613) hospodářství od 1. 
ledna 2016. 
 
PŘÍLOHY 
 
Výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro  ÚSC město Čelákovice 
za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014  - Upozornění na případná rizika 
 
 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 

 


