
        

           
  

 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
 

 

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Bílina za rok 2021 

 
 

Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění a nápravě chyb, 
nedostatků  

 

Vzhledem k tomu, že byly zjištěny závažné chyby a nedostatky při přezkoumání 
hospodaření města Bílina za rok 2021, dle § 10, odstavec 3, 
písmeno c), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, byla v souladu 
s § 13 tohoto zákona přijata taková opatření, aby eliminovala vznik dalších 
pochybení. 
 
 
Příloha B 
Nedostatek: právní předpis – Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, § 30 odst. 11 – inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány 
do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 
 
 
a) Chyba byla zjištěna v případě inventarizace pozemků č. 336/103 a pozemku 

č. 336/105 (na katastru nemovitostí ze dne 31.12.2021 nebyly tyto pozemky 

již evidovány) 

- město Bílina se od roku 2001 soudilo o pozemky pod panelovým domem, a to 

o pozemky č. 336/103, 336/105, 336/17 a 336/31. Soudní spor vedl za město 

Bílina JUDr. Dominik Hiner. S právním zástupcem města však byla ukončena 

spolupráce, a též došlo k výměně personálního obsazení na majetkoprávním 

oddělení odboru investic. Konečný rozsudek z roku 2019 (č.j. 9C-323/2003-

462, č.j. 9C-180/2013) a následný dokument oznámení provedené změny na 

katastru nemovitostí z roku 2020 (sloučení parcel), nebyl předán na finanční 

odbor. V evidenci majetku tedy nebyla provedena změna u uvedených 

pozemků. 

- V květnu 2022 finanční odbor provedl nápravu stavu v účetnictví, kdy 

pozemky, které již nebyly na katastru nemovitostí evidovány, vyřadil (336/103 

a 336/105), a pozemky, které byly sloučeny, zařadil s novou vyšší cenou 

a s novou výměrou (336/17 a 336/31). 

b) Chyba byla zjištěna v případě inventarizace pozemků č. 1675 díl a, 1675 díl b 

(na katastru nemovitostí ze dne 31.12.2021 nebyly tyto pozemky evidovány). 

- Kontrolou dohledaných účetních dokladů z roku 2012 a 2014 byla zjištěna 

počáteční chyba při dělení pozemku č. 1675. Z rozděleného pozemku vznikly 

nové pozemky s č. 1675/18 a 1675/45. V účetnictví tedy byly pozemky vedeny 

duplicitně. Pozemky č. 1675 díl a, 1675 díl b, byly v květnu 2022 z účetnictví 

vyřazeny. 

 

 

 

 



        

           
  

 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
 

Finanční odbor zajistil systémové opatření, a to na jednání s majetkoprávním 

oddělením odboru investic, s tím, že veškeré změny zjištěné na základě 

inventarizace pozemků a staveb, musí být v termínu konání inventury podloženy 

příslušným právním dokumentem (rozsudek, oznámení o provedené změně na 

katastru nemovitostí apod.). 

 

Lhůta pro plnění přijatého opatření: bez lhůty, opatření již bylo splněno. 

 

Všechny nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2021 byly odstraněny. 

 
Účetní doklady: 
950082 – vyřazení pozemků č. 336/103 (výměra 63 m2=9.450 Kč) a 336/105 (výměra 
75 m2=11.250 Kč) 
 
950083 – zařazení pozemků č. 336/17 (nová výměra 416 m2=62.400 Kč) a 336/31 
(nová výměra 205 m2=30.750 Kč) s novou výměrou a novou vyšší cenou (sloučení 
s pozemky č. 336/103, 336/105) 
 
950084 – vyřazení původních pozemků č. 336/17 (výměra 353 m2=52.950 Kč) 
a 336/31 (výměra 130 m2=19.500 Kč) 
 
950085 – vyřazení duplicitních pozemků č. 1675 díl a (výměra 1107 m2=5.535 Kč) 
a 1675 díl b (výměra 838 m2=4.190 Kč). V účetnictví ponechány pozemky č. 1675/18 
a 1675/45, které jsou vedeny na katastru nemovitostí. 
 
 
 
 
 
Ing. Michaela Vršková 
vedoucí finanční odboru 
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