Inventura účtu

021 000

– stavby

Paní Červená ze SDZ špatně zaúčtovala v roce 2004. Stavba byla zkolaudována v září 2003 a SDZ stavbu zapsala v roce 2004
po celkovém vyúčtování stavby. Při stanovení ceny pro BD vycházela paní Červená z celkové ceny stavby dle přiloženého
listu „Vyúčtování výstavby bytových domů OS JS Podlesí“. Je zde uvedena náklady stavby celkem a k tomu v levém spodním
okraji je dopsána částka 6.847.544,- Kč. To dělá dohromady 192.863.105,88 Kč. Stavbu zaúčtovala dne 27.12.2004 interním
dokladem č.4400072. Částka ceny stavby pro BD je ale stanovena dle podkladů ze smluv o sdružení, kde výpočtem došla
paní Červená k částce VKLADU 120.955.561,88. K této částce následně připočetla sumu z ručně psané poznámky ve výši
6.847.544,- Kč (což je částka velmi se blížící částce dopředu vybraného nájemného za G,GS).
Domy však byly zapsány v katastru pouze na jediného vlastníka SMZ. Teprve v roce 2005 se stává BD spolumajitelem domů
ve výši ideální 49%.
Celková cena stavby byla (bez víceprací) 192.863.105,88 Kč.
Dle smluv o sdružení ale cena technické infrastruktury (TI) resp. celá TI zůstává v majetku SMZ, a majetkový podíl na
bytových domech bude 51 % SMZ a 49% BD.Z přiloženého dokumentu je zřejmé, že cena TI je 19.029.023,50 Kč a o tuto
částku je třeba snížit cenu vlastní stavby k rozdělení podle procent podílu.
Cena podílu stavby je tedy pro BD celkem : 85.178.700,33 Kč
Otázkou je, jak zaúčtovat rozdíl (39.379.638,67-Kč) mezi pořizovací cenou domů (včetně TI, popřípadě víceprací a
možných úroků) připadající na BD a vloženými prostředky (ZČV+DČV+DMU) ?
Měla by to být pohledávka za SMZ. Jako by mu část svého podílu BD půjčilo !!! A co úroky z takovéhoto půjčení (SMZ
jiný majetkový prospěch )???
BD neuznává ani tu původní cenu stavby k rozdělení. V první řadě proto, že některé zaúčtované částky se podle BD týkají
pouze SMZ a jeho špatného hospodaření a zároveň do celkové ceny stavby nebyly započítány vícepráce, které hradili
členové BD-budoucí nájemníci. Tyto vícepráce chceme v roce 2016 zaúčtovat do změny ceny stavby a změny DMU.

Návrh úprav
127.803.105,88,- Kč

konečný zůstatek 2015 85.178.700,33-Kč

39.379.638,67-

378000 / 021000

17.937,-

358000 / 021000

536.362,46

423000 / 021000

697.620,99

428000 / 021000

700.000,-

479000 / 021000

1.294.530,94

021000 / 423100

87.604,-

324100 / 021000

11.145,-

384000 / 021000

870,-

345000 / 021000

2.487.758,37

378001 / 021000

8.4.2016

Inventura účtu

211 000 – pokladna

Veškeré pokladní operace provádí pouze a jen Pavel Sekula. K tomu provádí zápisy do pokladní knihy
č.12006 ode dne 7.9.2006.
KZ ke dni 31.12.2006 byl na pokladně paní Doleželové, v účetnictví, o 260,4 Kč více než v pokladní
knize.
V roce 2007 byl počáteční zůstatek 7.723,5 oproti konečnému zůstatku 2006 9.423,50 o 1.700,-Kč
nižší.Jak v rozvaze, tak v účetnictví. Úpravu PZ zřejmě Doleželová provedla z toho důvodu, aby ji
alespoň přibližně seděl KZ s pokladní knihou. Rozdíl je pouhých 96,8 Kč, přestože ji v účetnictví
scházejí doklady do nákladů v celkové výši 2.039,5 a naopak přebývají za 623,-Kč. To spolu s minulým
přebytkem, současným a chybou v pokladní knize za 80,- Kč dělá oněch 1.700,- Kč.
V roce 2008 je nesoulad mezi účtem a pokladní knihou -1.291,70 Kč. PZ 2008 a KZ 2007 souhlasí.
V roce 2009 je rozdíl mezi PZ 2009 16.124,- a KZ 2008 14.117,- celkem 2.007,-Kč. Chyba pokladníka je
1.000,- v nezapsaných kolkových známkách. V účtu ale schází 96.000,- vyplacená odměna a proto je
konečný zůstatek v účetnictví 121.531,- Kč. Protože paní Doleželová nedělal inventury a kontroly
s pokladní knihou, nepřišla na tyto nedostatky. Přičemž každý rok dostávala opis pokladní knihy ke
kontrole, jak o tom svědčí založené kopie v šanonech.
Chyby v účetnictví pak opravovala paní Doleželová změnou počátečních stavů v roce. Patrné je to
také na odevzdaných výkazech:
Výkazy

v tisících

Účetnictví

PS 2009

14

16.124

KS 2009

121

121.531

PS 2010

121

121.531

KS 2010

15

52.605,3 není celé

PS 2011

15

14.678,3

KS 2011

5

21.380,3

PS 2012

5

21.380,3

KS 2012

7

26.919,3

PS 2013

7

23.256

KS 2013

32

32.292

PS 2014

32

32.292

KS 2014

103

31.096

Na stav pokladny byla účetní několikrát upozorňována, naposledy 19.4.2015, jak o tom svědčí kopie
mailu z toho dne. Vrcholem je vymyšlený interní doklad 11IN0006 z 31.12.2011, kterým přičetla na
pokladnu 13.000. Tento doklad však existuje pouze v účetnictví, v šanonech schází. Kde do plusu
4.000,- našla dle příjmového dokladu HP30053 ze dne 31.12.2013 není také jasné.
Celkově stav tohoto účtu odpovídá stavu celého účetnictví pod vedením paní Doleželové. Nedělaly se
inventury, nekontroloval se stav účetnictví se stavem pokladní knihy, čachrovalo se ze zůstatky.
Konečný stav účtu 221000 k 31.12.2015 je 19.634,-Kč. Ve skutečnosti musí ale být 6.703,-Kč.

Návrh oprav:
19.634,- Kč
12.931,-

konečný zůstatek 2015
428000/211000

6.703,-

Inventura účtu

221 000 – banka

Veškeré bankovní operace provádí pouze a jen Pavel Sekula.
Podobné triky jako v pokladně, provádí i v bance paní Doleželová. Především ze zůstatky a rozdíly ve
výkaz a ve skutečnosti.
Především si paní Doleželová zavedla účet 221900 bankovní účet-SIPO. Samozřejmě takový účet
nikdy neexistoval a kdybychom ho chápali jako pomocný účet, i tak by měl mít jiné zůstatky. Ale
stejně jako v jiných účtech ani tady paní Doleželové neprováděla inventury. A neprováděla ani
operace potřebné ke snížení zůstatku, až se jí koncem roku 2013 naakumuloval celkový zůstatek
2.483.293,- Kč. Na tento nesmysl byla mnohokrát upozorňována ( viz inventura 211000), ale opravu
neprovedla. Opravu provedl počátkem roku 2014 Pavel Sekula nastavením počátečních stavu účtů
Chyby v účetnictví pak opravovala paní Doleželová změnou počátečních stavů v roce. Patrné je to
také na odevzdaných výkazech:
Výkazy

v tisících

Účetnictví

Vč.SIPO

Banky skutečnost

PZ 2011

2.438

2.438.306,86

2.438.306,86

2.340.961,13

KS 2011

3.170

3.154.652,03

3.170.039,23

3.094.660,83

PS 2012

3.170

3.154.652,03

3.170.039,23

3.094.660,83

KS 2012

3.718

2.893.061,62

3.735.520,22

3.650.980,42

PS 2013

3.718

2.885.989,62

3.717.797,02

3.650.980,42

KS 2013

3.602

1.118.201,96

3.601.494,96

3.519.937,76

PS 2014

3.602

1.118.201,96

3.601.494,96

3.519.937,76

KS 2014

5.411

5.434.569,36

5.434.569,36

5.434.569,36

Konečný stav účtu 221000 k 31.12.2015 je 5.631.276,53,-Kč.

konečný zůstatek 2015

5.631.276,53,-Kč

Inventura účtu

261 901 – peníze na cestě SIPO 2014

Tento účet zavedl v roce 2014 Pavel Sekula. Na tomto účtu se sleduje stav pohledávky za Českou
poštou s.p., oddělením SIPO. V okamžiku oznámení o provedených úhradách nájemníků České poště
vzniká pohledávka, která je zlikvidována připsáním avizované částky na účet.
Výše uvedený způsob účtování byl shledán nevhodným a bude opraveno. Bude vytvořen nový účet,
315901 – pohledávka za SIPO, na který se převede zůstatek účtu ke dni 31.12.2015, což je 84.412,Kč. Od roku 2016 se budou pohledávky za Českou poštou v rámci SIPO evidovat na tomto novém účtu
315901.

Konečný stav účtu 261901 musí být k 31.12.2015 0,-Kč.

Návrh úprav:

84.412,84.412,-

4.4.2016

konečný zůstatek 2015
315901 / 261901

0,-Kč

Inventura účtu

311 000

– Pohledávky z obchodního styku

Účet slouží k evidenci neuhrazených pohledávek z obchodního styku, které nejsou evidovány na
ostatních pohledávkách.
Na konci roku 2015 evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši 11.167,45 Kč
Zůstatek roku 2015 118.647,32,-Kč je způsoben v předcházejících obdobích, které ale není možno,
vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví, kontrolovat.
Konečný stav účtu musí být 11.167,45 Kč.
Opravu navrhujeme zaúčtováním s účtem 311100.

Návrh oprav:
129.814,77 Kč
118.647,32

konečný zůstatek 2015
311100/311000

11.167,45

Inventura účtu

311 100

– Pohledávky členové

Tento účet v minulosti sloužil k evidenci nesplacených pohledávek z titulu nájmu, vyúčtování služeb a
podobně. V roce 2014 pan Sekula nájmy a služby převedl na účty ostatní pohledávky 315XXX. Od
roku 2014 tak k tíži tohoto účtu jdou přijaté platby za nájmy a služby z předcházejícího období, které
členové dlužily a splatily v letech 2014 a 2015. K dnešnímu dni již nejsou žádné nesplacené
pohledávky ke členům BD z titulu nájmu či vyúčtování služeb z období účtování na účet 311100 tj. do
konce roku 2013.
Ve prospěch účtu se tak účtují ke členům BD pouze pohledávky, které nesouvisejí s nájmem.
Zůstatek roku 2015 -219.206,-Kč je způsoben v předcházejících obdobích, které ale není možno,
vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví, kontrolovat. Viz chyby v účtování
roku 2013 účtů 324011 a 324013 !!!

Opravu navrhujeme částečně s účtem 311000 a částečně s účtem 315000.

Návrh oprav:
-219.206 Kč

konečný zůstatek 2015

118.647,32

311100/311000

100.558,68

311100/315000

0,- Kč

Inventura účtu

311 900

– Přeplatky členové

Účet slouží k evidenci přijatých přeplatků od členů (a ostatních nájemníků) BD a jejich vracení či
zápočtu.
Na konci roku 2015 neevidujeme žádné neuhrazené přeplatky členů a nájemníků
Zůstatek roku 2015 -15.523,-Kč je způsoben v předcházejících obdobích, které ale není možno,
vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví, kontrolovat.
Opravu navrhujeme zaúčtováním s účtem 315000.

Návrh oprav:
-15.523,- Kč
15.523

konečný zůstatek 2015
311900/315000

0,-Kč

Inventura účtu

314 000

– Poskytnuté zálohy

Poskytnuté zálohy dodavatelům byly v minulosti evidentně bez náležitého zúčtování s konečnými
fakturami. Zůstatek roku 2015 80..316,-Kč je způsoben v předcházejících obdobích, které ale není
možno, vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví, kontrolovat.
Na konci roku 2015 evidujeme nevyúčtované zálohy za 9.340,-, které budou zúčtovány v roce 2016

Opravu navrhujeme zaúčtováním s účtem 315000.

Návrh oprav:
80.316,- Kč
70.976

konečný zůstatek 2015
315000/314000

9.340,- Kč

Inventura účtu

315 000

– ostatní pohledávky

V roce 2011 sloučila Doleželová všechny účty řady 315 xxx z roku 2010 do jednoho účtu 315 000.
Smíchala tak dohromady několik různorodých účtů, které spolu nesouvisejí, mají jinou vypovídací
hodnotu.
Účty řady 3215XXX sloužili a slouží k zachycení nákladů na služby, které se v následujícím roce
vyúčtují s přijatými zálohami od nájemníků – účty 324XXX.
Již v roce 2007 je vyšší počáteční zůstatek účtu 315018 oproti konečnému zůstatku roku 2006 a to o
4.470,- Kč. Nebyla také zúčtována celá položka účtu 315018-úklid, když místo 28.898,52 bylo
zúčtováno pouze 18.826,-Kč a to samé je u účtu 315011 a 315013. Proto konečné zůstatky těchto
účtů v roce 2007 neodpovídají platbám v tomto roce, které mají být vyúčtovány. Je pravděpodobné,
že bylo opomenuto časově rozlišovat tyto účty, což vede k rozdílům ve vyúčtování. V témže roce se
také objevuje poprvé účet 315000 a to ihned s počátečním zůstatkem 159.872,07 Kč, i když v roce
2006 účet ještě neexistoval a nebyl konečný zůstatek takového účtu. V inventurách 2008 byl nalezen
doklad, který říká, že v roce 2006 byla zaúčtována pohledávka za SMZ ve výši 159.872,07 z titulu
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006. Ve skutečnosti měli být správně odúčtovány podíly SMZ
na nákladech a výnosech. Vzniklý rozdíl ale činí 333.068,07 Kč a takto vysoká měla být pohledávka.
V roce 2007 už byla účtována správná částka a to 292.020,75 Kč i když špatným způsobem. Tato
částka se objevuje v rozvaze až počátečním stavu roku 2008.
Problémy s vyúčtováním se objevují i v roce 2008. V tomto roce také vznikla pohledávky za SMZ ve
výši 332.132,52 a opět se objevuje až v počátečním stavu roku 2009.
Od roku 2009 již není ani prováděno vyúčtování služeb a proto se kumulují zůstatky na účtech
315011,315013 a starý 315019. Vznikla tu také chyba v účtu 315900 – předfakturace (viz inventura
účtu 315900).
Jak je výše uvedeno, v roce 2011, evidentně pod tíhou špatného účtování, byly tyto účty
„sjednoceny“ či spíše ukryty pod účet 315000, místo toho aby byly zúčtovány. 315000 do té doby
sloužil k evidenci a kumulují se zde pohledávky za SMZ. Původně k tomu byl ale určen jiný účet, a to
358000 a zde také tyto pohledávky měly být evidovány, odhlédnemeli od špatného postupu jejich
tvorby. Podstatné je ovšem i to, že počáteční zůstatek roku 2011 je u účtu 315000 celkem
9.700.003,05 Kč ale konečný zůstatek roku 2010 účtů třídy 315XXX byl pouze 8.826.936,90 Kč !!!
Rozdíl je 873.066,15 Kč. Čím byl způsoben rozdíl, se můžeme pouze dohadovat. Je možné, že je
tvořen nezaúčtovanými pohledávkami za SMZ z titulu rozdělení výnosů a nákladů za roky 2009 a 2010
a rozdíl z roku 2006 v celkové výši 822.043,39,-Kč. 51.022,76 nejsme schopni prokázat, stejně tak i
domněnku ohledně pohledávek za SMZ a to především z neexistence provádění inventur účtů a
špatného stavu účetnictví v elektronické podobě.
Zajímavostí je, že následně po sjednocení účtů Doleželová dále účtuje v roce 2011 na účet 315900 a
neodúčtovává jej z účtu 315000.
Další zajímavý způsob úklidu paní Doleželové jsou interní doklady 11IN0003 a 0006, kterými na
pokladu přijímá neexistující peníze za neexistující ostatní pohledávku a následně to vyúčtuje do

výnosů. V pokladně samozřejmě příjem takové částky zaznamenán není! Tyto čachry mohou vést
k disproporcím ve vedení účtu 211 se skutečným stavem pokladny.
Lahůdkou je pak interní doklad 11IN0001, který existuje pouze v elektronické podobě (zmíněno již v inventuře
účtu 324000), kterým si paní Doleželová opravila nedostatky v účtu 602010. Jelikož ji přebývaly prostředky na
nájemném (bude to mít souvislost s účtem 311100), prostě si je interním dokladem opravila.
V neposlední řadě z množství excesů je účtování o výzvě advokáta Kocába viz. Závazek č.1019046. Přestože je i
samotném textu popsáno, že se jedná o vrácení základního členského vkladu, je účtováno 25.000
315000/321100 místo toho, aby byl základní členský vklad odúčtován z pasiv zaúčtováním 411000/325000.
Není se čemu divit, že problémy v účetnictví jsou nepřekonatelné, když dalším příkladem může být účtování o
poplatcích z prodlení. Předepsáno vždy ostatními pohledávkami s kontací 644000/644000 a likvidace
provedena bankou 221000/315000 !!!
O pohledávce za SMZ ve výši 338.296,82 by snad již bylo škoda hovořit. Snad jen, že tyto pohledávky za SMZ
z roku 2011,2012 a 2013 byly v roce 2015 zlikvidovány.
V roce 2013 jen maličkost za 164,-Kč. Byly účtovány klíče pro nájemníka a její platba do pokladny způsobem
211000/315000, ale jelikož není pohledávka, není možné 315000 zúčtovat. Mohlo být 211000/511001.

Návrh oprav:
9.753.523,27

konečný zůstatek 2015

784.025,34

358000 / 315000

822.043,39

358000 / 315000

7.663.997,51

324000 / 315000

182.585,54

355000 / 315000

140.012,61

324011 / 315000

100.558,68

311100 / 315000

15.523,-

311900 / 315000

32.059,-

315900 / 315000

18.760,-

325000 / 315000

17.306,-

345000 / 315000

70.976,-

315000 / 314000

32.065,-

315000 / 381037

1.864,-

315000 / 341000

81.557,2

378001 / 315000

0,-

Inventura účtu

315 011

– ostatní pohledávky TEPLO od 2011 do 2013

V roce 2011 sloučila Doleželová všechny účty řady 315 xxx z roku 2010 do jednoho účtu 315 000.
Smíchala tak dohromady několik různorodých účtů, které spolu nesouvisejí, mají jinou vypovídací
hodnotu.
Po tomto zvěrstvu od roku 2011 začala závazky za dodávky tepla určené k vyúčtování služeb opět
účtovat na účet 315011. Neprováděla však zaúčtování s účtem 324XXX z nájemného a vyúčtováním
služeb. Z toho důvodu se na konci roku 2013 naakumuloval KZ 5.759.661,72.
Chyba v roce 2011 je, že nesprávně účtovala doúčtování tepla za rok 2010 do roku 2011. Tady se
měla časově rozlišit částka 61.862,70 ,-Kč. To už udělala na konci roku, ale částku k doúčtování
rozdělila rovnoměrně a ne podle spotřeby. Je potom špatně částka k vyúčtování pro jednotlivé
domy.V tom případě nemůže vyjít vyúčtování za rok 2011 v roce 2012, které ale paní Doleželová
stejně nedělala.
Stejně i v roce 2012 schází doúčtování podle poměrů spotřeby.
Teprve v roce 2013 (Sekula) je časové rozlišení i poměrově zaúčtováno.
V roce 2014 pak ve vyúčtování je chyba způsobená neoznámenou výměnou kalorimetru u pana
Hradila 5411. Díky tomu je vyúčtováno o 4.312,33 Kč méně než by mnělo být. Po panu Hradilovi již
není možno spravedlivě chtít, musí jít k tíži BD.
Od roku 2014 pak Sekula zavedl pro každý rok z důvodu lepší kontroly vyúčtování jinou analytiku.
Konečný zůstatek účtu ve výši 3.740.339,68 Kč půjde za účtem 324011.

Návrh oprav:
3.740.339,68
3.740.339,68

konečný zůstatek 2015:
324011/315011

0,- Kč

Inventura účtu

315 013

– ostatní pohledávky VODA od 2011 do 2013

V roce 2011 sloučila Doleželová všechny účty řady 315 xxx z roku 2010 do jednoho účtu 315 000.
Smíchala tak dohromady několik různorodých účtů, které spolu nesouvisejí, mají jinou vypovídací
hodnotu.
Po tomto zvěrstvu od roku 2011 začala závazky za dodávky vody určené k vyúčtování služeb opět
účtovat na účet 315013. Neprováděla však zaúčtování s účtem 324XXX z nájemného a vyúčtováním
služeb. Z toho důvodu se na konci roku 2013 naakumuloval KZ 2.695.791,60 Kč.
Chyba v roce 2011 je, že nesprávně účtovala přijatou fakturu za vodu č.2011004 kde je dohromady
rok 2010 i 2011. I když v položkách má časové rozlišení, tak zaúčtování se z nějakého důvodu
neprovedlo. Přišla by na to, kdyby prováděla inventuru účtů. Tady se měla časově rozlišit částka
30.171,42Kč.
Co je naprosto nepochopitelné je zaúčtování interního dokladu č.29IN0036. Je zde uvedeno, že se
jedná o teplo, ale účtuje se za vodu a ještě neutrálně tj.315013/315013
Rok 2012 úplně stejně jako 2011. Opět předkontace 383 ale není zaúčtována.
V roce 2013 opět neprovedla paní Doleželová časové rozlišení u faktury č. DF3005. Zajímavé u této
faktury je, že v položkách si účetní konkrétní částky rozdělila na roky 2012 a roky 2013 ale časové
rozlišení ani nekontovala.
Teprve v roce 2013 (Sekula) je časové rozlišení na konci roku zaúčtováno.
V roce 2014 pak ve vyúčtování vody je správná částka 949.536,78 Kč , pouze za rok 2013, včetně
časového rozlišení, dle kontroly z Moravské vodárenské.
Od roku 2014 pak Sekula zavedl pro každý rok z důvodu lepší kontroly vyúčtování jinou analytiku.
Konečný zůstatek účtu ve výši 1.746.254,82 Kč půjde částečně za účtem 324013 a částečně za účtem
324011, kde zůstal přebytek po zúčtování s 315011.

Návrh oprav:
1.746.254,82

konečný zůstatek 2015

1.192.404,-

324013/315013

553.850,82

324011/315013

0,- Kč

Inventura účtu

315 900

– přefakturace

S nulovým počátečním stavem se objevil opět tento účet v roce 2009. Paní Doleželová na něm
zaúčtovala předfakturaci nákladů od Tepla Zlín a.s., které provádělo kalibraci bytových měřidel.
Zaúčtování je to ale opět zajímavé. Náklady na kalibraci byly zúčtovány 315900/321000 . Předpisy ve
výši 389.270,- Kč byly ale zaúčtovány z nepochopitelných důvodů ve prospěch účtu 423100 – fond
finančních rezerv. Fond finančních rezerv je zmíněn ve stanovách v té době platných takto:
„ Článek 30
Fond finančních rezerv
1) Fond finančních rezerv slouží k zajištění splátek úvěrů přijatých družstvem. Je veden na zvláštním účtu a výše
finančních prostředků na něm uložených musí být minimálně ve výši trojnásobku měsíční splátky úvěru.
2) O použití tohoto fondu rozhoduje představenstvo družstva. Pokud by výše finančních prostředků poklesla pod
částku uvedenou v bodu 1), musí představenstvo rozhodnout o způsobu doplnění stanovené částky do dvou
měsíců od zjištění této skutečnosti.
3) O způsobu naplnění fondu finančních rezerv rozhoduje členská schůze.“

Nechápu, proč bylo takto účtováno a proč byl vytvořen příjem tohoto fondu. A protože bylo zároveň
účtováno i o platbách 221-211/315900 vznikl další paradox, kdy na účtu 3145900 byla částka
389.270,- podruhé přiúčtována.
Mělo být:
389.270,-

315900/321000

315900/321000

389.270,-

315900/423100

315001/315900

389.270,-

221-211/315900

221-211/315001

Nehledě na to, že jak vyplývá z inventury účtu 325000, při účtování úhrad udělala paní Doleželová
chybu v zaúčtování. U 8 případů z kraje roku i přes správnou předkontaci se částky -2345 zaúčtovaly
místo na 315900 k tíži účtu 325000 !!!
A protože se nedělaly inventury, tak se mohlo stát, že v počátečním stavu roku 2011 se objevila na
tomto účtu 0,-Kč i když konečný stav roku 2010 byl 437.405,1 Kč. A účet 423100 se neopravil.
Proto také v následujících letech vymožené dluhy vytvořily záporné saldo -32.059,- Kč.

Návrh oprav:
-32.059,- Kč

-32.059

konečný zůstatek 2015

315000/315900

Navýší se saldo OP

0,- Kč

Inventura účtu

321 100

– závazky z obchodního styku

Správný konečný zůstatek účtu je tvořen neuhrazenými závazky ke dni 31.12.2015. Jak vyplývá
z přiloženého dokladu, konečný zůstatek účtu je 19.113,- Kč. Ostatní, zde neuhrazené závazky, byly ve
skutečnosti uhrazeny a měly být zlikvidovány.
Zůstatek roku 2015 39.864,82,-Kč je způsoben v předcházejících obdobích, které ale není možno,
vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví, kontrolovat.

Rozdíl (20.751,82 Kč) mezi skutečným zůstatkem a původním zůstatkem navrhujeme zlikvidovat
následovně:

Návrh oprav:
39.864,82,- Kč

konečný zůstatek 2015

19.801,-

321100/324900

950,82

321100/413000

19.113,- Kč

Inventura účtu

324 000

– přijaté provozní zálohy

V roce 2011 sloučila Doleželová všechny účty řady 324 xxx do jednoho účtu 324 000. Smíchala tak
dohromady několik různorodých účtů, které spolu nesouvisejí, mají jinou vypovídací hodnotu a je
nutné je sledovat odděleně.
1. V prvé řadě to byl účet 324100-přijaté provozní zálohy – Dálkový ovladač. Dálkové ovladače
v hodno-tě 87.604,-Kč byly prodány v roce 2003 a 2004 nájemcům garáží a garážového stání. SDZ
toto nejdříve zaúčtovala správně do výnosů (648001), ale interním dokladem z 31.12.2003 vše zrušila.
Je otázkou, zda byly ovladače nakoupeny zvlášť, nebo byly součástí dodávky garážových vrat a tedy
ceny stavby. Navrhuji převést tuto částku do výnosu roku 2015.
2. Dále to byl účet 324015 a 324005. Oba účty sledují platby členů družstva z titulu předpisů plateb
DMÚ a úroků. Roční předpis činí DMU 2.344.117,64 Kč. Úroky jsou 556.414,36 Kč v předpisech
celkové DMU a 3.519,6 Kč ve splátkách úroků dle evidenčního listu. Celkem tedy úroky ročně při
DMU jsou 559.933,96 Kč. Celková suma předepsaného DMU včetně splátek úroků činí ročně
2.904.051,60 Kč.
Paní Doleželová již v roce 2006 chybně zaúčtovala zálohy na DMU ve výši 2.973.230,20 a je zde
přebytek 69.178,60 Kč. Nehledě na to, že neúčtovala zvlášť o zálohách na DMU a zvlášť o zálohách
úroků.
V roce 2007 pak zálohy DMU činí 2.900.544,-Kč , což je naopak o 3.507,6 Kč méně. Tato chyba se pak
opakuje i v letech 2008,2009,2010,2011. S největší části je chyba způsobena tím, že paní Doleželová
účtovala platby splátek úroků DMU, ročně ve výši 3.519,60 Kč, na účet 423000-Statutární fondyFOÚM-pomocný. V roce 2012 je tato chyba 2.486,- Kč a v roce 2013 pak 3.519,6 Kč. Není zřejmé,
proč je rozdíl v těchto dvou letech oproti letem předešlým.
Pokud by tyto účty paní Doleželová správně a odděleně vedla, pak by se každoročně zúčtovaly oproti
účtům 355900-pohledávky DMU a 355901-pohledávky úroky (nebyl nikdy zavedený – SDZ). I tento
účet ale paní Doleželová převedla zcela nesmyslně pod jeden účet 355000 a nezúčtovávala roční
zálohy.
3. Dalšími to byly účty, na kterých se evidovaly zálohy předepsaných plateb na služby. Jsou to účty
324011,324012,324013,324014,324017,324018,324019,324206 a 32407. Všechny tyto účty měly být
zúčtovány spolu s účty 315011,315013 a 315019, na kterých jsou evidovány náklady (teplo, voda
atd.), související s vyúčtováním služeb a dále pak s předpisy vyúčtování za jednotlivými nájemníky.
Toto však paní Doleželová nedělala.
4. Posledním je účet 324020 – záloha na sklep, částka -84,-Kč. Inventury z roku 2007 nejsou
k dispozici, stejně tak jako účetnictví v elektronické podobě. Jediná zmínka je pohybu na účtu 2008.
Není možné zjistit, co tato částka znamená.
Tato operace, tedy nesmyslné sjednocení nesourodých účtů má však ještě jeden aspekt. Zatímco
konečný zůstatek roku 2010 účtu 324 byl 22.765.938,39 Kč, tak počáteční zůstatek (již sjednoceného
účtu 324000, který vlastně slouží k zaparkování výše uvedených účtů) roku 2011 činí 22.766.578,39
Kč, což je o 640,- Kč více !

V roce 2011 pak k tíži účtu přibyly další částky. Zdá se, jako by se účet 324000 stal odpadištěm pro
částky, které nejdou zaúčtovat. Zvláště patrné je to u částky 64.771,32 Kč, která byla zaúčtována INT
dokladem 31.12.2011. Existuje pouze v účetnictví elektronickém, nikoliv v šanonu. Není zde patrné
čeho se částka týká ani proč bylo takto účtováno. Jedná se celkem o částku 66.215,32 Kč.
V roce 2012 různými zápočty se částka snížila o 2.663,-Kč
V roce 2013 účet vzrostl o 6.695,- Kč. Mimo jiné je tu opět prapodivný INT doklad. Účtován k datu
31.12.2013, ale byl vytvořen 31.7.2014. Domnívám se, vzhledem k tomu, že doklad opět není popsán
a vysvětlen, paní Doleželová v době, kdy dělala účetní uzávěrku, potřebovala skrýt rozdíl 2.930,-Kč.
Nesedí ani počáteční stav. Konečný stav 2012 je 22.830.130,71 Kč , ale počáteční stav 2013 je
22.829.130,71 Kč. Je o 1.000,- nižší.
V roce 2014 vzrostla o 15.417,-Kč. Účtoval Pavel Sekula. I přes správnou předkontaci se nájmy při
likvidaci místo na účet 311 100, zaúčtovaly na 324 000. Z důvodu neprovedených inventur
Doleželové(smluvně zajišťovala DP a účetní uzávěrky) nezjistila chyby v účtování plateb nájmu.
V roce 2015 byla provedena oprava chybně zaúčtovaného dokladu v roce 2011 ve výši 1.440,- Kč a
také 15.417,- INT 15055.
Konečný zůstatek musí být 0,- Kč

Návrh oprav:

22.834.385,71

konečný zůstatek 2015

15.082.784,20

324000/355000

87.604,-

324000/324100

7.663.997,51

324000/315000

21.3.2016

0,- Kč

Inventura účtu

324 011

– přijaté zálohy teplo

Tento účet sleduje příjem záloh od nájemníků z nájemného a měl by být předmětem každoročního
vyúčtování. Názorně je to vidět v roce 2006, kdy zůstatky účtů přijatých záloh za služby jsou na konci
roku nulové.
Toto ovšem paní Doleželová neprováděla, ( viz inventura účtu 315000) a tak v roce 2011 celý zůstatek
účtů 324XXX schovala pod jeden účet 324000. Byly pomíchány účty, které spolu nesouvisejí a měly
každý jinou vypovídající hodnotu. Navíc sjednocený počáteční zůstatek roku 2011 je o 640,- Kč vyšší
než konečný zůstatek skupiny 324XXX v roce 2010.
Ani v následujících letech, do konce roku 2013, paní Doleželová vyúčtování neprováděla.
Neprováděla ani inventury a kontroly zaúčtování předpisu nájemného. Proto např. ve prospěch účtu
zaúčtovala v roce 2013 2.354.412,- Kč ale přepisy a nájemníci uhradili celkem 2.357.544,-Kč tj. o
3.132,- Kč více. Správná výše, 2.357.544,- Kč, pak byla v roce 2014 panem Sekulou odúčtována.
Až v roce 2014 bylo provedeno vyúčtování panem Sekulou. Zároveň zavedl každoroční změnu
analytiky účtu pro lepší evidenci provedeného vyúčtování.
Zůstatek roku 2015 4.533.216,-Kč je způsoben chybným účtováním (Doleželová) v předcházejících
obdobích, které ale není možno, vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví,
kontrolovat.

Zůstatek účtu ve výši 4.533.216,- Kč navrhujeme následovně.

Návrh oprav:
4.533.216,- Kč

konečný zůstatek 2015

3.740.339,68 Kč

324011/315011

553.850,82

324011/315013

140.012,61

324011/315000

99.012,89

324011/413000

0,- Kč

Inventura účtu

324 013

– přijaté zálohy voda

Tento účet sleduje příjem záloh od nájemníků z nájemného a měl by být předmětem každoročního
vyúčtování. Názorně je to vidět v roce 2006, kdy zůstatky účtů přijatých záloh za služby jsou na konci
roku nulové.
Toto ovšem paní Doleželová neprováděla, ( viz inventura účtu 315000) a tak v roce 2011 celý zůstatek
účtů 324XXX schovala pod jeden účet 324000. Byly pomíchány účty, které spolu nesouvisejí a měly
každý jinou vypovídající hodnotu. Navíc sjednocený počáteční zůstatek roku 2011 je o 640,- Kč vyšší
než konečný zůstatek skupiny 324XXX v roce 2010.
Ani v následujících letech, do konce roku 2013, paní Doleželová vyúčtování neprováděla.
Neprováděla ani inventury a kontroly zaúčtování předpisu nájemného. Proto např. ve prospěch účtu
zaúčtovala v roce 2013 692.832,- Kč ale přepisy a nájemníci uhradili celkem 705.432,-Kč tj. o 12.600,Kč více. Správná výše, 705.432,- Kč, pak byla v roce 2014 panem Sekulou odúčtována.
Až v roce 2014 bylo provedeno vyúčtování panem Sekulou. Zároveň zavedl každoroční změnu
analytiky účtu pro lepší evidenci provedeného vyúčtování.
Zůstatek roku 2015 1.192.404,-Kč je způsoben chybným účtováním (Doleželová) v předcházejících
obdobích, které ale není možno, vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví,
kontrolovat.

Zůstatek účtu ve výši 1.192.404,- Kč navrhujeme zúčtovat oproti 315013.

Návrh oprav:
1.192.404,- Kč

1.192.404

konečný zůstatek 2015

324013/315013

0,- Kč

Inventura účtu

324015

– přijaté zálohy DMU od roku 2011 do roku 2013

Na tomto účtu se shromažďují prostředky, které hradí členové BD v rámci plateb nájmu z titulu Další
majetkové účasti.(DMU). Z přiložené tabulky je zřejmé, že celkový roční předpis DMU včetně plateb
úroků na krytí nákladových úroku z půjčky SMZ činí 2.904.051,60 Kč. Za tři roky (2011,2012 a 2013)
by tak správný zůstatek měl být 8.712.154,80 Kč. Paní Doleželová zcela chybně, jak je patrné
z inventury účtu 423000, účtovala splátky úroků DMU ve výši 3.519,6, které jsou součástí předpisu
DMU a patří na účet 324015 do účtu 423000.
Tento účet, který v sobě zahrnuje jak splátky jistiny DMU, tak úroky ke krytí nákladu úvěru od SMZ,
musí být každoročně zúčtován oproti účtům 355900-nesplacený zůstatek DMU a účtu 355901nesplacený zůstatek předepsaných úroků. Ročně by tak bylo zúčtováno 2.344.117,64 Kč ve prospěch
355900 a 559.933,96 Kč ve prospěch 355901.
Dalším paradoxem je, že tento účet je původně již od počátku, ale paní Doleželová jej v roce 2011
převedla pod společný účet 324000. Zde je ukryt zůstatek za roky 2006 až 2010 v celkové výši
14.584.845,20 a spolu se stejným druhem účtu 324005 je to dohromady 15.082.784,20 Kč. Tato
částka, jak vyplývá z inventury účtu 324000, bude celá převedena na účet 355000.
Zajímavostí jistě je, že i když byl předpis neměnný, tak v roce 2005 je připočteno pouze 497.939,- a
v roce 2006 naopak 2.973.230,20, aby následující léta byl pravidelně nesprávný ve výši 2.900.544,-,
ale v roce 2012 dosáhl z nepochopitelných důvodů 2.901.565,60. Konečný stav účtu 324015 za roky
2011 až 2013 je 8.701.608,- Kč
Vzhledem k tomu, že paní Doleželová zúčtování oproti účtu 355000 od roku 2006 neprováděla,
neprováděla ani inventury a k inventurám souvisejících účtů a jejich navrženým řešením, bude tento
celý zůstatek převeden k tíži účtu 355000.

Návrh oprav:
8.701.608,- Kč
8.701.608

konečný zůstatek 2015
324015/355000

0,- Kč

Inventura účtu

324 016

– přijaté zálohy DMU od roku 2014

Na tomto účtu se shromažďují prostředky, přeúčtováním z ročního účtu (2015 – 324955), které hradí
členové BD v rámci plateb nájmu z titulu Další majetkové účasti.(DMU). Z přiložené tabulky je zřejmé,
že celkový roční předpis DMU včetně plateb úroků na krytí nákladových úroku z půjčky SMZ činí
2.904.051,60 Kč. Za dva roky (2014 a 2015) je tak správný zůstatek 5.808.103,20 Kč.
Tento účet, který v sobě zahrnuje jak splátky jistiny DMU, tak úroky ke krytí nákladu úvěru od SMZ,
musí být každoročně zúčtován oproti účtům 355900-nesplacený zůstatek DMU a účtu 355901nesplacený zůstatek předepsaných úroků. Ročně by tak bylo zúčtováno 2.344.117,64 Kč ve prospěch
355900 a 559.933,96 Kč ve prospěch 355901.
Vzhledem k tomu, že paní Doleželová toto od roku 2006 neprováděla a k inventurám souvisejících
účtů a jejich navrženým řešením, bude tento celý zůstatek přeúčtován k tíži účtu 355000 a následně
přeúčtován na zůstatky účtů 355900 a 355901.

Zůstatek účtu ve výši 5.808.103,20,- Kč navrhujeme zúčtovat oproti 355000.

Návrh oprav:
5.808.103,20,- Kč

5.808.103,20

324016/355000

konečný zůstatek 2015

0,- Kč

Inventura účtu

324 100 – dálkový ovladač

Tento účet paní Doleželová v roce 2011 skryla pod účet 324000.
Původní účet, který obnovíme, sloužil k evidenci uhrazených plateb od nájemníků za dálkové
ovladače ke vstupním garážovým vratů do domů. Dnes nejsme schopni zjistit, zda byly ovladače od
dodavatele pohonů součástí ceny stavby (nejpravděpodobnější) nebo byly koupeny zvlášť. Vzhledem
k tomu, že jsem nenašel žádnou fakturu z roku 2003, je první varianta nejjistější.
SDZ nejdříve v roce 2003 celou částku, kterou nájemníci za ovladače zaplatili, tj.81.631,-Kč,
přeúčtovala do výnosů a došlo by tak vynulování tohoto účtu. Interním dokladem ze dne 31.12.2003
však celou transakci zrušila.
I když SDZ účtovala zůstatek pouze 81.631,-Kč, tak podle seznamu předaných ovladačů jich mělo být
44 ks za celkem 87.604,-Kč. Skutečně také v roce 2004 již inventura počítá s částkou 87.604,- Kč.
Zajímavé je, že ani v tomto roce si SDZ nevěděla rady jak naložit s vybranými prostředky. Nejdříve ji
INTERNÍM dokladem přeúčtovala na účet 358000-pohledávky za účastníky sdružení, ale nakonec
tento zápis také 27.12.2014 zrušila.
Protože za uplynulých 13 let jsou již ovladače značně opotřebené, zničené a vyměněné, konečný
zůstatek účtu musí být 0,- Kč

Návrh oprav:
0,- Kč

konečný zůstatek 2015

87.604,-

324000/324100

87.604,-

324100/021000

24.3.2016

0,-

Inventura účtu

324 207

– přijaté zálohy vyúčtování

Tento účet si vytvořila paní Doleželová v roce 2008 a kumulují se na něm její nevrácené přeplatky
z vyúčtování služeb za jednotlivé roky. Stejný účet, ale s jinou analytikou -324206, si vytvořila již pro
rok 2007. V roce velikých změn, tedy v roce 2011 pak účet 324206 a původní účet 324207 skryla pod
účet 324000.
Tento způsob účtování byla chyba včetně toho, že nebyly současně s vyúčtování prováděny operace
s účty 324011,324013,315011 a 315013. Vyúčtování služeb musí vzájemně tyto účty v následujícím
roce vynulovat.
Vzhledem k tomu, že paní Doleželová zúčtování oproti účtům od roku 2006 neprováděla,
neprováděla ani inventury, bude tento celý zůstatek převeden k tíži účtu 324011.

Návrh oprav:
-192.248,- Kč
192.248

konečný zůstatek 2015
35500/324207

0,- Kč

Inventura účtu

324 800

– zálohy přijaté- měřiče kumulativně

Účet slouží ke sledování stavu prostředků, které si jednotliví družstevníci shromažďují na tomto účtu,
z kterého se pak hradí dodavatelé, kteří provádějí výměnu vodoměrů a kalibraci kalorimetrů. To jsou
technické prostředky, ze zákona sloužící k poměrovému měření tepla a množství vody spotřebované v jednotlivém bytu.
Celkový kumulovaný stav prostředků vybraných do konce roku 2015 byl 410.400,- Kč. V roce 2015
byly provedeny výměny a tak bylo z účtu čerpáno ( po odečtení BZU) spolu s předcházejícími
mimořádnými výměnami po zaokrouhlení celkem 334.025,10 Kč. Konečný zůstatek účtu je tak
76.374,90 Kč a je v pořádku.
76.374,90,- Kč

konečný zůstatek 2015

Inventura účtu

324 900

– přijaté zálohy –chybné platby

Tento účet si vytvořila paní Doleželová v roce 2011 a kumulují se na něm chybné platby a jejich
vratky. Největší chyba se stala v roce 2012, kdy platba (současně dvě faktury) na firmu Pavel Boďa
nebyla zlikvidovaná se závazky.
Vzhledem k tomu, že paní Doleželová neprováděla inventury a na tuto chybu nepřišla, bude tento
celý zůstatek převeden k tíži účtu 321100.

Návrh oprav:
-19.801,- Kč
19.801

konečný zůstatek 2015
321100/324900

0,- Kč

Inventura účtu

324 951

– zálohy přijaté- teplo

Účet slouží ke sledování stavu prostředků, které platí nájemníci v rámci plateb nájemného jako
zálohu na teplo. Účet je pouze pro rok 2015 a v roce 2016 je po vyúčtování služeb vynulován. Pro
další rok je pro stejné účely zřízen účet s jinou analytikou.
V roce 2015 po opravě je konečný stav účtu správný a činí 2.381.100 ,-Kč

2.381.100 ,- Kč

konečný zůstatek 2015

Inventura účtu

324 953

– zálohy přijaté- voda

Účet slouží ke sledování stavu prostředků, které platí nájemníci v rámci plateb nájemného jako
zálohu na vodu. Účet je pouze pro rok 2015 a v roce 2016 je po vyúčtování služeb vynulován. Pro
další rok je pro stejné účely zřízen účet s jinou analytikou.
V roce 2015 po opravě je konečný stav účtu správný a činí 751.236 ,-Kč

751.236 ,- Kč

konečný zůstatek 2015

325 000

Inventura účtu

– ostatní závazky

Tento účet si vytvořila paní Doleželová v roce 2009 a účtují se na něm ostatní závazky, většinou
pojištění.
V roce 2009 ale paní Doleželová udělala chybu při účtování přijatých plateb za kontrolu měřičů na
bance, při správné předkontaci (možná ji začátkem roku 2010 opravovala) 315900/221000 se ji
zaúčtovalo u 8 plateb, celkem 18.760,- k tíži účtu 325000.

Vzhledem k tomu, že paní Doleželová neprováděla inventury a na tuto chybu nepřišla, bude tento
celý zůstatek převeden k tíži účtu 315000.

Návrh oprav:
18.760,- Kč
18.760

konečný zůstatek 2015
325000/315000

0,- Kč

Inventura účtu

331000

– zaměstnanci

V tomto účtu se jako černá nit táhne chyba 1.130,- Kč, která se částečně opravila v roce 2014, kdy
Doleželová předepsala doplatek daně (nevíme za jaké období) ve výši 255,- Kč a tak chyba k opravě
nyní činí 875,- Kč.
Zůstatek roku 2015 67.581 ,-Kč je způsoben v předcházejících obdobích, které ale není možno,
vzhledem k neexistujícím inventurám a neprůkaznému účetnictví, kontrolovat.
Správný konečný zůstatek roku 2015 je tvořen neuhrazenými mzdami ve výši 66.706 ,- Kč. Tyto mzdy
byly uhrazeny v roce 2016.

Opravu navrhujeme zaúčtováním následovně:

Návrh oprav:
67.581,- Kč
875,-

konečný zůstatek 2015
331000/413000

66.706,- Kč

Inventura účtu

336000

– zúčtování s institucemi OSSZ

Správný konečný zůstatek roku 2015 je tvořen neuhrazenými předpisy odvodů ve výši 36.080 ,- Kč.
Tyto odvody byly uhrazeny v roce 2016.

Návrh oprav:
36.080,- Kč

konečný zůstatek 2015

341 000

Inventura účtu

– daň z příjmů

Tento účet si vytvořila paní Doleželová v roce 2009 a účtují se na něm ostatní závazky-daň z příjmů
V roce 2012 nařídila zaplatit 2.660,-Kč, což bylo učiněno 6.9.2012, ale nevytvořila předpis.
V roce 2015 nařídila uhradit 6.270,-Kč na což byl vytvořen předpis, ale pak zjistila omyl a opravila 380,-Kč. Bylo ale zaplaceno 6.270,-Kč.
-2.660 + (-380 ) = -3.040,- Kč , což je konečný stav účtu k 31.12.2015.
Podle vyjádření FÚ je celkový přeplatek BD pouze -1.176,-Kč
Vzhledem k tomu, že paní Doleželová neprováděla inventury a na tuto chybu nepřišla, bude tento
celý zůstatek převeden k tíži účtu 315000.

Návrh oprav:
-3.040,- Kč
-1.864

konečný zůstatek 2015
341000/315000

- 1.176,-Kč

Inventura účtu

342 000

– ostatní přímé daně

Tento účet slouží k předpisu ostatních závazků a to záloh daní z mezd a srážkové daně. Zůstatek účtu
k 31.12.2015 je dán nesplaceným zůstatkem předpisů plateb, které byly uhrazeny až následují rok
2016.

18.204,- Kč

konečný zůstatek 2015

Inventura účtu

345 000

– ostatní daně a poplatky

Původní číslo účtu z roku 2005 bylo 345 100 a používá se výhradně k zachycení pohybů souvisejících
s daní z nemovitostí. V roce 2011 paní Doleželová zůstatek původního účtu převedla na účet 345000
a účet 345100 dále používala k účtování o dani z nemovitosti. Udělala to z toho důvodu, že od roku
2005 se jí každoročně konečný zůstatek nevynuloval. Z roku 2005 ji pořád zůstával přeplatek 17.307,Kč. Tento přeplatek vznikl z titulu žádosti k FÚ o vrácení již uhrazené daně z nemovitosti za roky 2004
a 2005, protože do té doby BD žádnou nemovitost nemělo, z důvodu chyby SMZ, ve vlastnictví.
SDZ totiž v roce 2004 podala přiznání k dani z nemovitostí, kterou předepsala a také uhradila. V roce
2004 byl tedy zůstatek účtu nulový. Bohužel z roku 2004 zrovna není inventura účtu 345000. V únoru
2006, kdy se podala žádost, pak upravila SDZ účetnictví 2005 tak, aby zůstal pouze obrat
345000/221000. Proto v inventuře zůstal zůstatek 17.307,- Kč, ale správně měl být ten samý zůstatek
i v roce 2004 a kumulovaný zůstatek pak měl být v roce 2005 celkem 34.614,- Kč. Tuto částku také FU
dne 14.4.2006 vráti BD na jeho účet. Paní Doleželová pak vzala pouze obrat účtu 1.-7./2006 a zde se
objevuje na DAL částka 43.266,- Kč , což je vratka od FU a předpis na první pololetí roku 2006 ve výši
8.652,- Kč. Pokud by si paní Doleželová udělala inventuru a hledala by příčinu tohoto zůstatku, tak by
na to určitě přišla.
V roce 2007 pak paní Doleželová udělala chybu v předpisu daně, kdy předepsala o 1,- méně, než byl
skutečný předpis daně z nemovitostí. Vzhledem k tomu, že paní Doleželová neprováděla inventury
tak na tuto chybu nepřišla.
Schází také doklady včetně bankovních výpisů a inventur za období 1-7/2006, kdy účtovala SDZ.
Podle potvrzení o stavu osobního daňového účtu (DS-7.4.2016) je navíc u FÚ veden přeplatek, který
nedokáže FÚ identifikovat a vede ho jako přeplatek –příslušenství daní. Podle vyjádření správce daně
u FÚ paní Ševčíkové (telefonicky dne 8.4.2016 577 617 418) vznikl tento přeplatek v letech 2011
(možná i dřív) a 2012, ale vzhledem k tomu, že na FÚ došlo v té době k změně databází (změna
informačního systému), není schopna říci, ke které dani se tento přeplatek vztahuje. Bude veden jako
přeplatek na tomto účtu.
Konečný zůstatek účtu 345000 musí být k 31.12.2015 870,- Kč.

Návrh oprav:
17.306,- Kč

konečný zůstatek 2015

17.306

345000/315000

870,-

345000/021000

870,-Kč

Inventura účtu

345 100

– ostatní daně a poplatky

Tento účet slouží ke sledování pohybu daní z nemovitostí. V roce 2011 paní Doleželová oddělila
nedoplatek na dani z roku 2006 a zaparkovala jej na účtu 345000 a na účtu 345100 pak od roku 2011
účtuje o této dani.
Zůstatek účtu je k 31.12.2015 nulový.

0,- Kč

konečný zůstatek 2015

Inventura účtu

355000

– pohledávky za společníky

Původní číslo tohoto účtu bylo 355900, jak bylo zavedeno paní Červenou se SDZ. Byl chybně veden již
od samého počátku a nezměnilo se to ani při změně předpisu jistiny DMU v roce 2005. Zůstatek
tohoto účtu nikdy v minulosti nekorespondoval se správnou výší předepsané jistiny DMU a nepočítal
se splátkami předepsaných úroků, které navíc byly rozdílně koncipovány oproti úrokům z anuitního
splácení dle rozpisu splátek z půjček od SMZ. Jak víme z inventury účtu 413000 DMU, tak celková
výše DMU byla po korekci v roce 2005 celkem 49.034.551 ,- Kč. Od této částky měly být odečtený
předčasně splacené DMU a splátky do března 2005. Pak by byl zůstatek roku správný. Protože však
SDZ nepostupovala správně a navíc chybně a nesmyslně zaúčtovala předčasnou splátku úvěru
700.000,- Kč v roce 2005 k tíži účtu 355900, byla výchozí pozice paní Doleželové těžká.
Navíc paní Doleželová v roce 2006 místo toho, aby odečetla splátku DMU z účtu 324015 (kterou
stejně špatně zaúčtovala, nesedí saldo), tak prapodivným účetním zápise na interním dokladu,
naopak v roce 2006 přičetla sumu 418.488,82 a zvýšila tak předpis splátek, který byl ale dodatkem ke
smlouvám o DMU proveden (byť SDZ špatně) v roce 2005. Jediným vodítkem k tomu zápisu je pak
zmínka v nedokonale provedené inventuře z roku 2006 „ město“. Co tím chtěla autorka říci nevíme.
A protože paní Doleželová neprováděla zúčtování s účtem přijatých záloh DMU, tak zůstal zůstatek
z roku 2006 až do konce roku 2015.
Opravu zůstatku navrhujeme následovně:
Zřídí se nový (původní) účet 355900-předpis jistiny DMU a na jeho PS se převede částka, která dle
inventury zůstává od počátku roku 2016 k úhradě, tj.17.971.568,58 Kč
Zřídí se nový účet 355901-předpis splátky úroků a na jeho PS se převede částka, která dle inventury
zůstává od počátku roku 2016 k úhradě, tj.4.292.827,02 Kč
K tíži účtu se převede zůstatek z účtu 3240106 DMU od 2014, z účtu 324015 DMU 2011 až 2013 a
konečně z účtu 324000, ve kterém paní Doleželová ukryla zůstatek původního účtu 324005 a 324015.
Návrh oprav:
51.482.057,46,- Kč

konečný zůstatek 2015

17.971.568,58

355900/355000

4.292.827,02

355901/355000

5.808.103,2

324016/355000

8.701.608

324015/355000

15.082.784,2

324000/355000

192.248

355000/324207

182.585,54

355000/315000

0,-

Inventura účtu

355900

– ostatní pohledávky za společníky

Účet byl zaveden paní Červenou se SDZ. Sloužil k evidenci neuhrazených zůstatků pohledávky za
členy BD z titulu Další majetkové účasti.
Byl chybně veden již od samého počátku a nezměnilo se to ani při změně předpisu jistiny DMU v roce
2005. Zůstatek tohoto účtu nikdy v minulosti nekorespondoval se správnou výší předepsané jistiny
DMU a nepočítal se splátkami předepsaných úroků, které navíc byly rozdílně koncipovány oproti
úrokům z anuitního splácení dle rozpisu splátek z půjček od SMZ. Jak víme z inventury účtu 413000
DMU, tak celková výše DMU byla po korekci v roce 2005 celkem 49.034.551 ,- Kč. Od této částky měly
být odečtený předčasně splacené DMU a splátky do března 2005. Pak by byl zůstatek roku správný.
Protože však SDZ nepostupovala správně a navíc chybně a nesmyslně zaúčtovala předčasnou splátku
úvěru 700.000,- Kč v roce 2005 k tíži účtu 355900, byla výchozí pozice paní Doleželové těžká.
Navíc paní Doleželová v roce 2006 místo toho, aby odečetla splátku DMU z účtu 324015 (kterou
stejně špatně zaúčtovala, nesedí saldo), tak prapodivným účetním zápise na interním dokladu,
naopak v roce 2006 přičetla sumu 418.488,82 a zvýšila tak předpis splátek, který byl ale dodatkem ke
smlouvám o DMU proveden (byť SDZ špatně) v roce 2005. Jediným vodítkem k tomu zápisu je pak
zmínka v nedokonale provedené inventuře z roku 2006 „ město“. Co tím chtěla autorka říci nevíme.
A protože paní Doleželová neprováděla zúčtování s účtem přijatých záloh DMU, tak zůstal zůstatek
z roku 2006 až do konce roku 2015.
V roce 2011 pak paní Doleželová přečíslovala účet na číslo 355000.
Doklady jsou i v inventuře účtu 355000. Správný zůstatek k 31.12.2015, jak vyplývá z přiložených
tabulek DMÚ, musí být 17.971.568,58 Kč.
Opravu zůstatku navrhujeme následovně:
Zřídí se nový (původní) účet 355900-předpis jistiny DMU a na jeho PS se převede částka, která dle
inventury zůstává od počátku roku 2016 k úhradě, tj.17.971.568,58 Kč

Návrh oprav:
0,- Kč
17.971.568,58

konečný zůstatek 2015
355900/355000

17.971.568,58,-

Inventura účtu

355901

– ostatní pohledávky za společníky úroky k DMÚ

Nový účet, sloužící ke sledování neuhrazené výše úroků z titulu pohledávky DMU za členy BD. Platba
úroků členy BD slouží k pokrytí nákladových úroků z úvěru od SMZ. Úroky jsou předepsány v rámci
Dohody o další majetkové účasti, ale nejsou kvantifikovány. Jejich individuální výše je stanovena
pouze v počátečních tabulkách, které samozřejmě SDZ měla k dispozici. Bohužel již zavedení úroků
v tabulkách je špatné z důvodů, že jejich výše nemůže pokrýt výši nákladových úroků z úvěru SMZ. Je
to dáno tím, že zatímco nákladové úroky se řídí splátkovým kalendářem s anuitními splátkami, úroky
předepsané v tabulkách jsou rovnoměrné. Je tedy značná disproporce mezi roční výší nákladových
úroků a ročním zdrojem k jejich krytí, tedy úroků od členů BD, předepsaných v DMU. Nákladové
úroky jsou totiž zpočátku velmi vysoké a postupně se snižují, kdežto úroky z DMU jsou rovnoměrné
ve výši 559.933,96 Kč. SDZ pak zavedla způsob účtování, kdy vytvořila pasivní účet 384100-výnosy
příštích období půjčka (ke kterému neměla aktiva-pohledávku za členy BD – úroky z DMU , nyní
navržený 355901) a z něj odúčtovávala do výnosů ročně částku rovnající se výši uhrazených
nákladových úroků. Jak je ale zřejmé, členové BD v rámci svých splátek ročně, zvláště zpočátku, kdy
nákladové úroky činili i 985.668,- Kč (rok 2004), nemohli platbou svých předepsaných úroků pokrýt
tuto potřebu. To má a mělo, mimo chyb v účtování, také vliv na finanční toky BD. Ke konci období
tomu pak bude naopak a v konečném důsledku budou účty vyrovnány.
SDZ ale o těchto úrocích nikdy neúčtovala a splátky DMU včetně splátek úroků pak účtovala k tíži
účtu 355900. Nebyly tedy nikdy rozlišeny splátky samotné DMÚ a úroků.
V tomto duchu pokračovala i paní Doleželová. Viz inventura účtu 355000, 355900 a související účet
41300 DMU.
Správný zůstatek účtu ke dni 31.12.2015, jak vyplývá z přiložených tabulek DMU, musí být
4.292.827,02 Kč.
Opravu zůstatku navrhujeme následovně:
Zřídí se nový účet 355901-předpis splátky úroků a na jeho PS se převede částka, která dle inventury
zůstává od počátku roku 2016 k úhradě, tj.4.292.827,02 Kč
Návrh oprav:
0,- Kč
4.292.827,02

konečný zůstatek 2015
355901/355000

4.292.827,02,- Kč

Inventura účtu

358 000

– pohledávka za společníky sdružení SMZ

Tento účet slouží k evidenci pohledávek BD za druhým účastníkem sdružení, SMZ. Původně založila
paní Červená ze SDZ účty 358000 a 358001, když druhý z těchto účtů sledoval pohledávku za byty
zvláštního určení. Byla to chyba, jelikož pouze SMZ je druhým členem sdružení. Vychází se z rozdělení
nákladů a výnosů dle dohody podílových spoluvlastníků za příslušný rok dle tabulek. Tento účet
kumuluje příslušné pohledávky za roky, kdy tyto pohledávky účetní evidovaly.
Rok 2005

330.804,65 Kč

zaúčtováno

Další roky až do roku 2015 byl účet bez pohybů s výjimkou roku 2007. V tomto roce paní Doleželová
chybně zaúčtovala přijatou částku 17.937,- Kč na bankovní účet za splátku sklepa k tíži účtu 358000.
V roce 2011 pak Doleželová oba účty sloučila.
Od roku 2007 také paní Doleželová účtuje nárokovanou částku na SMZ na účtu 315000.
Rok 2007

292.020,75

zaúčtováno

Rok 2008

332.132,52

zaúčtováno

(rozdíl mezi KS 2008 a PS 2009)

Rok 2006 zaúčtovala chybněl jen částečně 159.872,07 podle počátečního stavu roku 2007 a pohybů
na účtu z 9.12.2008.
Roky 2009 a 2010 paní Doleželová neúčtovala.
Rok 2006

159.872,07

zaúčtováno

173.196,-

nezaúčtováno

Rok 2009

330.657,88

nezaúčtováno

Rok 2010

318.189,51

nezaúčtováno

Na účtu 358000 je tak chybný zůstatek

312.867,65

Na účtu 315000 činí zůstatek

784.025,34

Nezaúčtováno ale je třeba doplnit

822.043,39

Nezaúčtováno ale je třeba doplnit chyba 2007 17.937,- .
Od roku 2011 do konce roku 2015 jsou evidované pohledávky za SMZ evidován a vymáhány.
Uhrazeny jsou zápočtem se splátkami úvěru.
Návrh úprav
312.867,65- Kč

konečný zůstatek 2015

784.025,34

358000/315000

822.043,39

358000/315000

17.937,-

358000/021000

1.936.873,38-Kč

Inventura účtu

378000

– půjčka podílu stavby SMZ

Paní Červená ze SDZ špatně zaúčtovala v roce 2004 účet 021000. Stavba byla zkolaudována v září 2003 a SDZ stavbu zapsala
v roce 2004 po celkovém vyúčtování stavby. Při stanovení ceny pro BD vycházela paní Červená z celkové ceny stavby dle
přiloženého listu „Vyúčtování výstavby bytových domů OS JS Podlesí“. Je zde uvedena náklady stavby celkem a k tomu
v levém spodním okraji je dopsána částka 6.847.544,- Kč. To dělá dohromady 192.863.105,88 Kč. Stavbu zaúčtovala dne
27.12.2004 interním dokladem č.4400072. Částka ceny stavby pro BD je ale stanovena dle podkladů ze smluv o sdružení,
kde výpočtem došla paní Červená k částce VKLADU 120.955.561,88. K této částce následně připočetla sumu z ručně psané
poznámky ve výši 6.847.544,- Kč (což je částka velmi se blížící částce dopředu vybraného nájemného za G,GS).
Domy však byly zapsány v katastru pouze na jediného vlastníka SMZ. Teprve v roce 2005 se stává BD spolumajitelem domů
ve výši ideální 49%.
Celková cena stavby byla (bez víceprací) 192.863.105,88 Kč.
Dle smluv o sdružení ale cena technické infrastruktury (TI) resp. celá TI zůstává v majetku SMZ, a majetkový podíl na
bytových domech bude 51 % SMZ a 49% BD.Z přiloženého dokumentu je zřejmé, že cena TI je 19.029.023,50 Kč a o tuto
částku je třeba snížit cenu vlastní stavby k rozdělení podle procent podílu.
Cena podílu stavby je tedy pro BD celkem : 85.178.700,33 Kč
Rozdíl -

39.379.638,67-Kč

- mezi pořizovací cenou domů (včetně TI, popřípadě víceprací a možných úroků)

připadající na BD a vloženými prostředky (ZČV+DČV+DMU) ve výši

124.558.339,- Kč, je půjčkou pro SMZ na dobu

20ti let, kterou SMZ využilo, aby získalo dotaci ze SFRB.

Návrh úprav
0,- Kč
39.379.638,674.4.2016

konečný zůstatek 2015 39.379.638,67-Kč
378000 / 021000

Inventura účtu

378001

– úroky z půjčky podílu stavby SMZ

Paní Červená ze SDZ špatně zaúčtovala v roce 2004 účet 021000. Stavba byla zkolaudována v září
2003 a SDZ stavbu zapsala v roce 2004 po celkovém vyúčtování stavby. Při stanovení ceny pro BD
vycházela paní Červená z celkové ceny stavby dle přiloženého listu „Vyúčtování výstavby bytových
domů OS JS Podlesí“. Je zde uvedena náklady stavby celkem a k tomu v levém spodním okraji je
dopsána částka 6.847.544,- Kč. To dělá dohromady 192.863.105,88 Kč. Stavbu zaúčtovala dne
27.12.2004 interním dokladem č.4400072. Částka ceny stavby pro BD je ale stanovena dle podkladů
ze smluv o sdružení, kde výpočtem došla paní Červená k částce VKLADU 120.955.561,88. K této
částce následně připočetla sumu z ručně psané poznámky ve výši 6.847.544,- Kč (což je částka velmi
se blížící částce dopředu vybraného nájemného za G,GS).
Domy však byly zapsány v katastru pouze na jediného vlastníka SMZ. Teprve v roce 2005 se stává BD
spolumajitelem domů ve výši ideální 49%.
Celková cena stavby byla (bez víceprací) 192.863.105,88 Kč.
Dle smluv o sdružení ale cena technické infrastruktury (TI) resp. celá TI zůstává v majetku SMZ, a
majetkový podíl na bytových domech bude 51 % SMZ a 49% BD.Z přiloženého dokumentu je zřejmé,
že cena TI je 19.029.023,50 Kč a o tuto částku je třeba snížit cenu vlastní stavby k rozdělení podle
procent podílu.
Cena podílu stavby je tedy pro BD celkem : 85.178.700,33 Kč
Rozdíl - 39.379.638,67-Kč - mezi pořizovací cenou domů (včetně TI, popřípadě víceprací a možných
úroků) připadající na BD a vloženými prostředky (ZČV+DČV+DMU) ve výši 124.558.339,- Kč, je
půjčkou pro SMZ na dobu 20ti let, kterou SMZ využilo, aby získalo dotaci ze SFRB.
BD může spravedlivě požadovat po SMZ úroky z půjčení tohoto podílu stavby a to ve výši až 1,75 %,
což je nižší z úroků, za kterých poskytlo SMZ jednu z půjček BD. Ve finančním vyjádření to činí až
13.782.873,53 Kč. Maximální částka by ale mohla být vyšší, protože diskontní sazba ČNB v roce
2003 byla asi vyšší. Pro účely zřízení tohoto účtu jsme však jako počáteční stav vzali částku
mnohem nižší – 2.487.758,37 Kč- . Tato částka vyšla v inventuře jako zbytek nezúčtovatelný v účtu
021000.

Návrh úprav
0,- Kč
2.487.758,37
4.4.2016

konečný zůstatek 2015
378001 / 021000

2.487.758,37-Kč

Inventura účtu

381 000

– náklady příštích období

V roce 2011 přečíslovala Doleželová původní účet 381 037 na účet 381 000. Účet 381 037 sloužil
k rozpouštění uhrazené faktury SMZ č.7300057 ve výši 3.463.920,- Kč do nákladů během příštích 20
let, oproti výnosům z vybraného nájemného za G, GS na 20 let dopředu, částkou 6.792.000,-Kč, jehož
stav se vedl na účtu 384 000. I tady jsou ale pochyby o správnosti částky. Více při inventuře účtu
384000. Ročně se tak mělo pouze do výnosů BD rozpustit 339.600,- Kč a do nákladů , zase jen pouze
BD, 173.196,-Kč. Rozdíl je 166.404,- Kč.
Zůstatek účtu 384000 v roce 2005 byl 6.044.502,- Kč .
Zůstatek účtu 381037 v roce 2005 byl 3.247.425 ,- Kč (2003 -43.299,-/2004 -173.196,-Kč). Nevím,
proč SDZ neodúčtovala v roce 2005 celkem 173.196,- Kč.

Paní Doleželová ale takto neúčtovala. V roce 2006 odúčtovala z účtu 384000 celkem 345.502 ,- Kč
místo 339.600,- Kč. Z účtu 381 037 ale neodúčtovala do nákladů žádnou částku.
Od roku 2007 pak pravidelně odúčtovávala z účtu 384000 pouze rozdíl (správný do výnosů) 166.400 ,Kč, ale z účtem 381 037 nedělala nic až do roku 2011.
V roce 2011 se změnil (vzrostl) počáteční stav účtu oproti konečnému stavu účtu v roce 2010 o
17.455,-Kč. Nevím proč.
V roce 2013 odúčtovala 14.610,-Kč do nákladů 518600 INT softwear. INT není v šanonu, ani pro
takový náklad není přijatá faktura. Přiúčtovaná částka 4.623,-Kč byla odúčtována v roce 2014.
V roce 2015 zaúčtovány doklady v částce 6.613,86 Kč, které jsou O.K. Jsou odúčtovány v roce 2016.

Návrh oprav:
3.286.103,86,-

konečný zůstatek roku 2015: 6.613,86 Kč

KZ 2015

3.286.103,86 – 6.613,86 bude odečteno 2016

3.279.490,-Kč

381037/381000

Včetně 32.065,- co Doleželová navíc

Inventura účtu

381 037

– náklady příštích období

Účet nově založen. Počáteční stav nulový.
V roce 2011 přečíslovala Doleželová původní účet 381 037 na účet 381 000. Účet 381 037 sloužil
k rozpouštění uhrazené faktury SMZ č.7300057 ve výši 3.463.920,- Kč do nákladů během příštích 20
let, oproti výnosům z vybraného nájemného za G, GS na 20 let dopředu, částkou 6.792.000,-Kč, jehož
stav se vedl na účtu 384 000. I tady jsou ale pochyby o správnosti částky. Více při inventuře účtu
384000. Ročně se tak mělo pouze do výnosů BD rozpustit 339.600,- Kč a do nákladů , zase jen pouze
BD, 173.196,-Kč. Rozdíl je 166.404,- Kč.
Zůstatek účtu 384000 v roce 2005 byl 6.044.502,- Kč .
Zůstatek účtu 381037 v roce 2005 byl 3.247.425 ,- Kč (2003 -43.299,-/2004 -173.196,-Kč). Nevím,
proč SDZ neodúčtovala v roce 2005 celkem 173.196,- Kč.

Paní Doleželová ale takto neúčtovala. V roce 2006 odúčtovala z účtu 384000 celkem 345.502 ,- Kč
místo 339.600,- Kč. Z účtu 381 037 ale neodúčtovala do nákladů žádnou částku.
Od roku 2007 pak pravidelně odúčtovávala z účtu 384000 pouze rozdíl (správný do výnosů) 166.404 ,Kč, ale z účtem 381 037 nedělala nic až do roku 2011.
V roce 2011 se změnil (vzrostl) počáteční stav účtu oproti konečnému stavu účtu v roce 2010 o
17.455,-Kč. Nevím proč.
V roce 2013 odúčtovala 14.610,-Kč do nákladů 518600 INT softwear. INT není v šanonu, ani pro
takový náklad není přijatá faktura. Přiúčtovaná částka 4.623,-Kč byla odúčtována v roce 2014.
V roce 2015 pak bylo z účtu 381000 přeúčtováno ve prospěch účtu 381037 celkem 3.279.490,-Kč.
Správný zůstatek by měl ale být 1.327.836 ,-Kč.

Návrh oprav:
0,-

Konečný zůstatek 2015:

3.279.490,-

381037/381000

1.919.589,-Kč

384000/381037

1.327.836,- Kč

ročně 173.196 tj.14.433,- měsíčně. Do konce (8/2023) 92 měsíců, tj. zůstatek 1.327.836,-. KZ 2005 =
3.247.425 -1.327.836 = 1.919.589,-Kč.
32.065,-Kč
přiúčtovala Doleželová

315000/381037

Inventura účtu

383 000

– výdaje příštích období

Tento účet slouží k časovému rozlišení nákladů, především dodávek energií, kdy je nutné pečlivě
sledovat správné období kam náklady zařadit, aby bylo možné řádně provést vyúčtování služeb.
Zůstatek účtu je dán tím, že náklady z faktur došlých v roce 2016 a v tom roce také uhrazených, byly
přeúčtovány do doku předcházejícího.
Konečný zůstatek účtu ke dni 31.12.2015 je 321.838,45.

321.838,45,- Kč

konečný zůstatek 2015

Inventura účtu

384 000

– výnosy příštích období

V roce 2011 sloučila Doleželová účty 384000 a 384100. Na každém z nich se sledovaly jiné pohyby, vzájemně
neslučitelné. Účet 384100 sloužil ke sledování stavu zůstatku úroků z úvěru od SMZ. Ročně se rozpouštěl do
výnosů na pokrytí ročních nákladů úroků úvěru. Problém je, že nákladové úroky se řídí rozpisem anuitních
splátek úvěru a s postupem času klesají, zatímco zdrojem krytí je předpis úroků v dohodách o DMÚ účet
355901, jsou obsaženy v měsíčním předpisu DMU, a jsou lineární. Účet 384100 tak není ze začátku ročně kryt
účtem 355901, v pozdějších letech je tomu naopak.
Účet 384000 sloužil k rozpuštění do každoročních výnosů, jednou dvacetinou z počáteční částky 6.792.000,- Kč.
Ročně je to 339.600,-Kč.
Problém je, že SDZ již v roce 2004 ve svých tabulkách eviduje PZ 6.674.000,- Kč ,místo 6.792.000,-Kč a také
převod do výnosů za rok 2004 odpovídá 3/240 z 6.792.000,- Kč tj.za rok 2004 84.900,V roce 2005 pak SDZ přiúčtovala celkem 124.902,-Kč. 119.000 za jedno GS a 5.902,- Kč přeplacený nájem bytu,
podle mého nesprávně (mělo být 311100 přeplatek). Částka 5.902,- byla uplatněna a odečtena následující rok
2005, pak PZ účtu 384000 měl činit 6.793.000,- Kč tj.o 1.000,- více než se rozpouští.
Další zvláštností je, že SDZ v roce 2004 rozpustila do výnosů pouze 329.455,- místo 339.600,- Kč. V roce 2005 již
správnou částku.
Z těchto důvodů je konečný stav účtu k 31.12.2005 6.044.947,-Kč
Paní Doleželová v roce 2006 rozpustila do výnosů 339.600 (345.502 – 5.902 vrácený přeplatek) což bylo
správně, ale již proti tomu neuplatnila do nákladů částku 173.196,- z účtu 381037 jak popsáno v inventuře toho
účtu. Místo toho každoročně do výnosů uplatňovala pouze rozdíl mezi ročním výnosem (339.600,-) a ročním
nákladem (173.196,- který nebyl uplatňován) tj.166.404,-Kč.
V roce 2011 paní Doleželová sloučila účty 384000 a 384100 do jednoho účtu 384000. Jelikož evidentně
nemáme k dispozici správnou rozvahu 2010 (je ze šanonu 2010), nebo nebylo účetnictví doděláno, je
komplikované říci, kde vznikl rozdíl mezi konečným stavem účtu 38X XXX roku 2010 a počátečním stavem roku
2011. Rok 2010 má konečný zůstatek 11.514.784,- Kč. Předpokládám, že by zde měli být pohyby za rok 2010 a
to -166.404,- účtu 384000 a -722.378,- Kč účtu 384100. To by snížilo KZ 2010 na 10.626.002,- a to je i počáteční
stav roku 2011. I v dalších letech se postupovalo stejným způsobem.

Návrh oprav:
9.793.982,- Kč

konečný zůstatek 2015

4.692.466,-

384000 / 384100

1.919.589,-

384000 / 381037

11.145,-

384000 / 021000

567.182,-

384000 / 413000

2.603.600,-

384 100

Inventura účtu

– výnosy příštích období úroky

V roce 2011 sloučila Doleželová účty 384000 a 384100. Na každém z nich se sledovaly jiné pohyby,
vzájemně neslučitelné.
Účet 384100 sloužil ke sledování stavu zůstatku úroků z úvěru od SMZ. Ročně se rozpouštěl do
výnosů na pokrytí ročních nákladů úroků úvěru. Problém je, že nákladové úroky se řídí rozpisem
anuitních splátek úvěru a s postupem času klesají, zatímco zdrojem krytí je předpis úroků v dohodách
o DMÚ účet 355901, jsou obsaženy v měsíčním předpisu DMU, a jsou lineární. Účet 384100 tak není
ze začátku ročně kryt účtem 355901, v pozdějších letech je tomu naopak, což má dopad na stav
běžného účtu.
V roce 2011 paní Doleželová sloučila účty 384000 a 384100 do jednoho účtu 384000. Jelikož
evidentně nemáme k dispozici správnou rozvahu 2010 (je ze šanonu 2010), nebo nebylo účetnictví
doděláno, je komplikované říci, kde vznikl rozdíl mezi konečným stavem účtu 38X XXX roku 2010 a
počátečním stavem roku 2011. Rok 2010 má konečný zůstatek 11.514.784,- Kč. Předpokládám, že by
zde měli být pohyby za rok 2010 a to -166.404,- účtu 384000 a -722.378,- Kč účtu 384100.
Chyby zřejmě nastaly již v minulosti, za účtování SDZ, jelikož nastavení zůstatků splátek jak úvěru, tak
splátek úroků se časem měnily. Tím, že se v roce 2004 a v roce 2005 předčasně platila mimořádná
splátka úvěru, kterou ještě k tomu SDZ špatně zaúčtovala, je dnes nemožné dohledat přesné chyby,
ale není to ani podstatné. Důležité je, že máme k dispozici splátkové kalendáře a víme přesně, kolik
ještě zbývá uhradit jak jistiny, tak i úroků
Správná výše splátek úroků z úvěru má být dle splátkového kalendáře celkem k 31.12.2015
1.807.156,-Kč.

Návrh oprav:
-2.885.310,- Kč
4.692.466,-

Konečný zůstatek roku 2015:
384000 / 384100

1.807.156,-Kč

Inventura účtu

411 000

– základní kapitál

Účet 411000 -základní kapitál je spolu s účtem 413000 - další majetková účast základním stavebním
kamenem družstva a každý spolu dohromady k jednotlivému členu BD vyjadřuje jeho majetkový podíl
v družstvu. Po letech se tam ještě přidávají podíly z fondů, ale ty jsou mnohem menší. Účet 411000 je
tvořen základním členským vkladem (ZČV - zakládající členové SMZ a SDZ po 25.000,-, ostatní každý
20.000,-) a dalším členským vkladem (DČV), který byl stanoven na základě stanov usnesením
představenstva a vyjadřoval určitý procentuální podíl z plochy bytu a předpokládané ceny domu.
DMU byla stanovena jako rozdíl mezi předpokládanou cenou výstavby, vkladem SMZ a souhrny ZČV a
DČV.
Podstatné ovšem je, že SDZ, která účetnictví pro BD vedla, udělala chybu v zápisu DČV. Kompletní
výpočty prováděla pomocí Excelu firma ISA Consulting . Kdyby SDZ provedla kontrolu a všímala si
tabulky Rekapitulace, tak by věděla, že celková hodnota ZČV a DČV je 75.498.788,- Kč a ne
75.778.806,- jak je zaúčtováno a je uvedeno v inventuře. Chyba souvisí s účtováním a předpisem
DMU. SDZ, jak je popsáno v inventuře účtu 413000,špatně vypočetla a zapsala DMU u členů, kteří
DMU hradili celou nebo její část dopředu. Jak jsme uvedli na příkladu paní Plevové 5406, uhradila
DMU dopředu částečně ve výši 100.000,- Kč. SDZ ale tuto částku, místo toho, aby ji připočetla ke
zbytku DMU, kterou má ještě splatit a stanovit tak správnou celkovou výši její DMU, tak uhrazenou
DMU dopředu připsala k DČV. DČV paní Plevové tak činí místo 424.220,-Kč celkem 524.220,-Kč.Tak to
udělala ještě u Zbořila 5406,Šrámkové 5407,Procházkové 5409,Bednaříka 5409,Hlinky 5410 a
Hlinkové 5411. U Dostálkové 5407 zase bezdůvodně odečetla 3,- Kč. Zřejmě ji dopletla poznámka
v tabulce REKAPITULACE, kde je napsáno, že 3,- Kč neslouží k financování výstavby.Ale s DČV paní
Dostálkové tato poznámka nijak nesouvisí a měla být uvedena správná výše. Svědčí to ale o tom, že
tabulky a rekapitulaci studovala. Zajímávé je, že u Kluďáka a Suroviče (oba 5410) stejnou chybu jako u
ostatních neudělala a zaúčtovala DČV a DMU správně.
Ke špatnému stavu účtu samozřejmě přispěla i paní Doleželová. Nejdříve jako vždy, když potřebovala
opravit nějaké saldo, zřejmě naprosto vymyslela a zrealizovala pomocí interních dokladů INT 050 a
INT 061 nesmyslné navýšení účtu 353000 a k tomu ještě 411257 ZČV+DČV paní Březíkové o 16.476,Kč. Saldo účtů 411000 a 413XXX tak oproti saldu SDZ z inventury 2005 124.333.272,- Kč narostlo na
124.349.748,-Kč z čehož účet 411XXX byl 75.895.282 a takto je to i konečný stav účtu ke dni
31.12.2015.
Paní Doleželová ale chybně zaúčtovala i další případ týkající se účtu 411000. V roce 2007 totiž
vystoupil z BD jeho zakládající člen SDZ a dne 15.4.2011 byl SDZ vrácen její základní členský vklad ve
výši 25.000,-Kč . Přestože paní Doleželová zapsala do textu závazku „vrácení členského vkladu“, tak
místo toho, aby jej odúčtovala z účtu 411000, jej naúčtovala k účtu 315000.

Evidenci vede Pavel Sekula na pomocných listech, dle původních tabulek. Správná výše ZČV a DČV
je tedy 75.523.788,- Kč

Návrh opravy
75.895.282,- Kč
371.494,-

konečný zůstatek 2015
411000/413000

75.523.788 ,-Kč

Inventura účtu

413 000

– DMU (další majetková účast)

Účet 413000 - další majetková účast je spolu s účtem 411000 -základní kapitál základním stavebním
kamenem družstva a každý spolu dohromady k jednotlivému členu BD vyjadřuje jeho majetkový podíl
v družstvu. Po letech se tam ještě přidávají podíly z fondů, ale ty jsou mnohem menší. Účet 411000 je
tvořen základním členským vkladem (ZČV - zakládající členové SMZ a SDZ po 25.000,-, ostatní každý
20.000,-) a dalším členským vkladem (DČV), který byl stanoven na základě stanov usnesením
představenstva a vyjadřoval určitý procentuální podíl z plochy bytu a předpokládané ceny domu.
DMU byla stanovena jako rozdíl mezi předpokládanou cenou výstavby, vkladem SMZ a souhrny ZČV a
DČV. Se členy BD byla sepsána Dohoda o splácení DMU, která mimo splácení jistiny obsahovala
v sobě také splácení předpokládaných úroků na pokrytí úroků z půjčky od SMZ. Po kolaudaci domů a
konečném vyúčtování ceny stavby byla DMU upravena dle skutečnosti a byly podepsány Dodatky
k dohodě o splácení DMU. Vzniklý přeplatek místo aby byl vrácen členům BD jak určuje dohoda, byl
protiprávně usnesením členské schůze (SMZ a SDZ měla rozhodující podíl hlasovacích práv) přeplatek
částečně použit na předčasnou splátku půjčky a částečně odveden do fondu oprav (FO). Někteří
členové však odmítli podepsat tento dodatek a tak jim byl přeplatek vrácen dle nového Dodatku a
v něm se zavázali mimo jiné ke splácení úroků aj. To souvisí s účtem 355901 a 355900.

Podstatné ovšem je, že SDZ, která účetnictví pro BD vedla, udělala chybu v zápisu DMU. Několik
družstevníků totiž uhradilo DMU zálohově dopředu. A někteří z nich zaplatili v konečném důsledku víc
než kolik činila snížená DMU, ostatní z nich pak jen část této nové DMU. A tady paní Červená, která
účetnictví dělala, u těch lidí, kteří uhradili dopředu buď celou DMU nebo její část, zapsala špatnou
výši DMU. Můžeme si to popsat na příkladu paní Plevové 5406. Její nová DMU dělala celkem
286.261,- ale paní Plevová zaplatila dopředu 100.000,-. A SDZ jí zapsala výši DMU pouze 186.261,-.
Podobně je tomu u ostatních, kteří hradili zálohy, jak je patrné z přiložené tabulky. Kompletní výpočty
prováděla pomocí Excelu firma ISA Consulting . Kdyby SDZ provedla kontrolu a všímala si tabulky
Rekapitulace, tak by věděla, že celková hodnota opravené DMU má být 49.034.551,- Kč a ne
48.454.466,- jak je zaúčtováno a je uvedeno v inventuře.

Ke špatnému stavu účtu samozřejmě přispěla i paní Doleželová. Již při zavedení počátečních stavů
nerozdělila účty 411 a 413, jejich celkové saldo je na 41X a bylo 124.349.748,-. Teprve v roce 2007 je
rozdělila saldem. 411 byl 75.895.282 a 413 byl 47.554.730,-. Již tady je patrná chyba oproti zůstatku
z roku 2005 a to ve výši – 899.736,- Kč. Jako zkušená účetní a daňový poradce se podílela na tom, že
představenstvo a členská schůze schvalovala ztrátu za rok 2006, a to především proto, že paní
Doleželová zapomněla do výnosů BD přičíst úroky z předpisů DMU na pokrytí nákladových úroků
z úvěru od SMZ ve výši 899.736,-Kč. Tak by nevznikla ztráta a kapitálové fondy by byly naplněny
z kladného HV. Musela totiž vědět, že SDZ o těchto úrocích účtovala v roce 2006 na účtu 413999 (za
rok 2005) a také je INT 098 odúčtovávala.

V roce 2011 se objevují oba účty sjednocené a samostatné.411000-základní kapitál je 75.895.282,- a
413000 DMU je 47.554.730,- Kč což je úplně špatně. Takto jsou oba účty vedeny až do roku 2015.
Evidenci vede Pavel Sekula na pomocných listech, dle původních tabulek. Správná výše DMU je
tedy 49.034.551,- Kč

Návrh opravy
47.554.730,- Kč

konečný zůstatek 2015

371.494,-

411000/413000

950,82

321100/413000

99.012,89

324011/413000

875,-

331000/413000

567.182,-

384000/413000

440.306,29

423000/413000

49.034.551,-Kč

Inventura účtu

422 000

– nedělitelný fond

Tento účet, jak vyplývá ze stanov, slouží k zajištění případných ztrát BD. Do roku 2004 se odvádělo na
tento účet 10% ze zisku (i když byla ztráta ….). Od roku 2005 nebyly žádné pohyby. Od roku 2014 je
povinnost vést tento účet zrušena.
V roce 2003 naúčtovala SDZ o 1,- Kč více než byl odvod za rok 2002 z rozhodnutí členské schůze.
Nepodstatná chyba zápisu členské schůze.

Konečný stav účtu je 23.348,- Kč.

Návrh úprav
23.348,- Kč

Dne 30.3.2016

konečný zůstatek 2015

23.348,- -Kč

Inventura účtu

423 000

– Fond oprav pomocný

dlouhodobá záloha na opravy
zdroj na opravy a investice
Tento účet, dříve nazývaný Fond oprav, dnes dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice slouží
k evidenci finančních prostředků určených na financování investičních nákladů, zejména rekonstrukcí
a modernizací bytového domu, případně na koupi pozemku souvisejícího s domem, či jiného
dlouhodobého majetku sloužícího k uspokojování bytových potřeb členů. O použitích těchto
prostředků rozhoduje představenstvo na základě směrnice, dosud neschválené členskou schůzí.
Tento účet je vytvořen a tvořen několika zdroji.
Prvním z nich jsou odvody ze zisku. Tyto odvody se stanovovaly usnesením členských schůzí a
postupovalo se tak do roku 2011.
Druhým způsobem byl, také usnesením členské schůze, odvod z přeplatku DMU v roce 2005.
Třetí zdroj naplnění účtu byl v roce 2007 vklad několika členů představenstva, kteří do něj vložili svoje
odměny, schválené členskou schůzí, za činnost v představenstvu v roce 2006.
A čtvrtý způsob, také schválený členskou schůzí, je pravidelný měsíční odvod v rámci předpisu
nájemného. Byl stanoven podle velikosti podlahové plochy započitatelné ve výši 3,-Kč/m2.
Odvody ze zisku byly schváleny členskými schůzemi celkem za 1.926.001,17 Kč. V roce 2006 však paní
Doleželová zaúčtovala pouze 161.657,82 Kč místo schválených 300.000,-Kč. Z jakého důvodu, není
známo. V Další chybu udělala paní Doleželová v roce 2011, kdy zapomenula odvod ze zisku do FO ve
výši 521.274,46 Kč. Mimo to sloučila do jednoho účtu jak FO tak FFR, což je nemyslitelné, vzhledem
k rozdílnosti účtů.
V roce 2007 vložili členové představenstva své odměny do FO. Paní Doleželová vytvořila analytiky k
účtu 423100, což je „Fond finančních rezerv“, ale vklady měli být na fond oprav. Fond finančních
rezerv je něco zcela jiného, jak z hlediska tvorby, použití a také konečného vyrovnání. Jedná se
celkem o 95.500,-Kč.
Z přeplatku DMU za roky 2004 a 2005,byl kontroverzně a s několika dopady na evidenci také navýšen
účet o 589.572,64 Kč.
A konečně, od roku 2009 odvádějí členové BD ročně částku 337.790,28 Kč na tento účet. Bohužel i
zde paní Doleželová udělala chybu, tentokrát každoročně, jelikož do odvodů na FO započítala i
odvody na splácení úroků DMU členů, kteří nesouhlasili s nevrácením přeplatků v roce 2005.
Od roku 2012 přičetla k účtu ještě platbu záloh na opravy poměrových měřičů. Nehledě na to, že jde
opět o jinou analytiku, zapomněla však na 9 měsíců roku 2011, kdy od dubna byl tento odvod
usnesením členské schůze schválen.

Od roku 2014 účtuje pan Sekula správně roční částku 337.790,28 Kč a to na oddělené analytice
423905 s převodem na kumulativní účet od roku 2014 423914, kam se převádějí zůstatky ročního
salda. Od roku 2016 se budou roční salda převádět přímo na opravený účet 423000, na který bude
také převeden zůstatek účtu 423914..
Podrobnou evidenci dle členů a jejich jednotlivých účastí na FO vede pan Sekula pomocnou
evidencí.
V konečném zůstatku účtu je mnoho chyb a započítán také účet 423100 fond finančních rezerv, který
také ale obsahuje chyby, a celkem činí 5.276.693,53 Kč

Návrh úprav
5.276.693,53- Kč
675 580,56
440 306,29
536 362,46

konečný zůstatek 2015
423914/423000
423000/413000
423000/021000

4.975.604,34-Kč

Inventura účtu

423 100

– fond finančních rezerv

Tento účet, jak vyplývá ze stanov, sloužil k zajištění splátek úvěru, zřejmě jako pojistka v případě, že
BD nebude mít dost prostředků na svém BÚ. Prostředky na něj byly určovány rozhodnutím členských
schůzí.
V roce 2006 se tak schválilo 378.525,- Kč, v roce 2007 333.615,- Kč a v roce 2007 582.390,94 Kč.
Celkem by měl mít účet 1.294.530,94 Kč.
Paní Doleželová ale v roce 2007 navíc přiúčtovala na analytiky 101 až 105 vklad členů představenstva
z jejich odměn za rok 2006 nesprávně na tento účet. Mělo být na fondu oprav 423000. Statut obou
fondů je jiný jak vzhledem k jejich tvorbě, k možnostem použití tak jejich vyrovnání. Jedná se celkem
o 95.500,-Kč.
Navíc v roce 2009 zcela nesmyslně navýšila stav tohoto účtu nesprávným účtováním o celkem
389.270,-Kč, tato částka souvisí s výměnou vodoměrů a kalibrací kalorimetrů, což nemá s fondem
finančních rezerv nic společného. Chyba je také dána následujícím způsobem účtování:
Zaúčtovala :

Mělo být:

389.270,-

315900/321000

315900/321000

389.270,-

315900/423100

315001/315900

389.270,-

221-211/315900

221-211/315900

Tento fond byl usnesením členské schůze dne 11.1.2011 zrušen. Nedošlo však žádným rozhodnutím
orgánu BD k určení, na který účet a účel bude použit.

Konečný stav účtu musí být 1.294.530,94 Kč

Návrh úprav
0 Kč

1.294.530,94

konečný zůstatek 2015

021000/423100

1.294.530,94-Kč

Inventura účtu

423 914

– Fond oprav pomocný od roku 2014

dlouhodobá záloha na opravy
zdroj na opravy a investice
Od roku 2014 účtuje pan Sekula správně roční částku 337.790,28 Kč a to na oddělené analytice
423905 (rok 2014) a 423955 (rok 2015) s převodem na kumulativní účet od roku 2014 423914, kam
se převádějí zůstatky ročního salda. Od roku 2016 se budou roční salda převádět přímo na opravený
účet 423000, na který bude také převeden zůstatek účtu 423914 ve výši 675.580,56 Kč
Podrobnou evidenci dle členů a jejich jednotlivých účastí na FO vede pan Sekula pomocnou
evidencí.

Návrh úprav
675.580,56- Kč
675 580,56

konečný zůstatek 2015
423914/423000

0-Kč

Inventura účtu

428 000

– nerozdělený zisk

Účet pro kumulaci HV bez určení převodu na nějaký jiný účet. Rozhoduje o něm členská schůze. Od
roku 2004 do roku 2010 se nevyskytovaly na tomto účtu žádné pohyby a zůstatek, až na nějaké
haléřové anomálie (2007) zůstal 18.348,07 Kč.

V roce 2011 však počáteční zůstatek činí najednou 746.760,80 Kč a tedy se zvýšil o 728.412,73 Kč.
Proč toto paní Doleželová udělala nám vzhledem k chybějící evidenci a inventurám není známo.

V roce 2013 se opět zvýšil počáteční zůstatek z KZ 2012 tj.1.233.067,66 na PZ 2013 tj.1.657.295,81 Kč,
tedy o 424.228,15 Kč. Nevíme proč, účetnictví v elektronické podobě schází a inventury nejsou
dělány.

V roce 2014 pak byl HV schválený členskou schůzí (rozhodující byla tabulka vyúčtování výnosů a
nákladů za rok 2013) ve výši 363.895,86 Kč. Paní Doleželová si však tabulku interně upravila o náklad
za uhrazené daně a nikomu nic neřekla.Jednala bez schválení představenstva a jinak, než tomu bylo
v minulých letech. Proto ten rozdíl ve schváleném nerozděleném zisku a účetním zápisem.

Celkový konečný zůstatek ve výši 2.741.650,29 Kč tak neodpovídá skutečnosti. Správný zůstatek je
2.031.098,30 Kč.

Návrh úprav
2.741.650,29- Kč
697 620,99
12 931,00

konečný zůstatek 2015
428000/021000
428000/211000

2.031.098,30 -Kč

Inventura účtu

479 000

– půjčka SMZ

Tento účet sleduje stav půjčky od SMZ. BD má na základě smlouvy o sdružení dvě půjčky od SMZ. Jedna půjčka
byla na celkem 26.500.000,-Kč a druhá na 21.000.000,-Kč. Obě půjčky jsou spláceny pravidelně měsíčně
spláceny na základě anuitně stanovených splátkových kalendářů. Půjčka na 21 mil byla dvakrát hrazena
mimořádnými splátkami po 700.000,- Kč. Jednou 6.8.2004 a podruhé 7.1.2005.
Úroky z těchto půjček jdou k tíži nákladového účtu 562100.
Úvěry byly poskytnuty za účelem financování investičních nákladů spojených s výstavbou domů na Podlesí tak,
jak bylo SMZ a SDZ, zakládajícími členy BD, smluvně ujednáno ve Smlouvě o sdružení a jednalo se tedy o vklad
do sdružení BD.
Zdrojem financování splácení úvěrů i úroků z úvěru není vlastní provoz vybudovaných bytů a výnos z nákladů,
ale DMU dle Dohod o splácení DMU, včetně všech jejich dodatků. Tyto dohody mimo splátek DMU na splácení
úvěru obsahují splátky úroků, které slouží jako zdroj krytí nákladových úroků. Ke sledování stavu zůstatku úroků
z úvěru od SMZ slouží účet 384100. Ročně se rozpouští do výnosů přesně stejná výše, jako je výše
nákladových úroků tak, aby pokryla jejich celkovou výši.
Problém je, že nákladové úroky se řídí rozpisem anuitních splátek úvěru a s postupem času klesají, zatímco
zdrojem krytí je předpis úroků v dohodách o DMÚ účet 355901, jsou obsaženy v měsíčním předpisu DMU, a
jsou lineární. Účet 384100 tak není ze začátku ročně kryt účtem 355901, v pozdějších letech je tomu naopak,
což má dopad na stav běžného účtu.
SDZ, která vedla účetnictví do 7/2006, má podstatný podíl na tom, že stav tohoto účtu neodpovídá skutečnosti.
Za prvé proto, že se nedržela splátkového kalendáře a v roce 2003 uhradila o 73.938,61 Kč jistiny více, než činí
předpis splátek (naopak úroků zaúčtovala více), aby v roce 2004 uhradila a zaúčtovala o 67.917,- Kč na jistině
méně. V důsledku to znamená, že máme za tyto dva roky o 6.021,61 Kč přeplaceno oproti splátkovému
kalendáři.
Ovšem největší chybou se stalo zaúčtování mimořádné splátky úvěru dle usnesení členské schůze z přeplatků
DMU. V roce 2005 se, na základě celkového konečného vyúčtování náklady výstavby, změnila výše DMU a zjistil
se přeplatek v dosavadních splátkách. Předpis pohledávek za neuhrazenou DMU se eviduje na účtu 355900.
Paní Červená ze SDZ uhradila mimořádnou splátku 700.000,- z bankovního účtu zcela správně 479000/221000.
Bohužel pak, aby si zcela nesmyslně snížila stav účtu 355900 touto operací, zaúčtovala interním dokladem
700.000,- 355900/479100. Tím nejenom, že si pohledávku nesnížila, ale naopak neutralizovala splátku úvěru
z bankovního účtu a tak zůstatek úvěru po této operaci mimo přeplacené částky 6.021,61 Kč obsahoval chybu
ve výši 700.000,- Kč.

Stav tohoto účtu ke konci roku 2015 je tak o 700.000,- vyšší než je skutečnost. Správný konečný
zůstatek musí být 20.263.191,39 Kč. Ten je o již zmiňovaných 6.021,61 Kč nižší, než je zůstatek
podle splátkového kalendáře.
Návrh úprav
20.963.191,39- Kč
700.000,29.3.2016

konečný zůstatek 2015
479000/021000

20.263.191,39Kč

Inventura účtu

479 100

– půjčka SMZ

Tento účet je ročním účtováním úvěru SMZ. Na konci každého roku se převede na 379000.
V roce 2016 už se nebude používat.
Jinak sviz inventura 379000.
„Tento účet sleduje stav půjčky od SMZ. BD má na základě smlouvy o sdružení dvě půjčky od SMZ. Jedna půjčka
byla na celkem 26.500.000,-Kč a druhá na 21.000.000,-Kč. Obě půjčky jsou spláceny pravidelně měsíčně
spláceny na základě anuitně stanovených splátkových kalendářů. Půjčka na 21 mil byla dvakrát hrazena
mimořádnými splátkami po 700.000,- Kč. Jednou 6.8.2004 a podruhé 7.1.2005.
Úroky z těchto půjček jdou k tíži nákladového účtu 562100.
Úvěry byly poskytnuty za účelem financování investičních nákladů spojených s výstavbou domů na Podlesí tak,
jak bylo SMZ a SDZ, zakládajícími členy BD, smluvně ujednáno ve Smlouvě o sdružení a jednalo se tedy o vklad
do sdružení BD.
Zdrojem financování splácení úvěrů i úroků z úvěru není vlastní provoz vybudovaných bytů a výnos z nákladů,
ale DMU dle Dohod o splácení DMU, včetně všech jejich dodatků. Tyto dohody mimo splátek DMU na splácení
úvěru obsahují splátky úroků, které slouží jako zdroj krytí nákladových úroků. Ke sledování stavu zůstatku úroků
z úvěru od SMZ slouží účet 384100. Ročně se rozpouští do výnosů přesně stejná výše, jako je výše
nákladových úroků tak, aby pokryla jejich celkovou výši.
Problém je, že nákladové úroky se řídí rozpisem anuitních splátek úvěru a s postupem času klesají, zatímco
zdrojem krytí je předpis úroků v dohodách o DMÚ účet 355901, jsou obsaženy v měsíčním předpisu DMU, a
jsou lineární. Účet 384100 tak není ze začátku ročně kryt účtem 355901, v pozdějších letech je tomu naopak,
což má dopad na stav běžného účtu.
SDZ, která vedla účetnictví do 7/2006, má podstatný podíl na tom, že stav tohoto účtu neodpovídá skutečnosti.
Za prvé proto, že se nedržela splátkového kalendáře a v roce 2003 uhradila o 73.938,61 Kč jistiny více, než činí
předpis splátek (naopak úroků zaúčtovala více), aby v roce 2004 uhradila a zaúčtovala o 67.917,- Kč na jistině
méně. V důsledku to znamená, že máme za tyto dva roky o 6.021,61 Kč přeplaceno oproti splátkovému
kalendáři.
Ovšem největší chybou se stalo zaúčtování mimořádné splátky úvěru dle usnesení členské schůze z přeplatků
DMU. V roce 2005 se, na základě celkového konečného vyúčtování náklady výstavby, změnila výše DMU a zjistil
se přeplatek v dosavadních splátkách. Předpis pohledávek za neuhrazenou DMU se eviduje na účtu 355900.
Paní Červená ze SDZ uhradila mimořádnou splátku 700.000,- z bankovního účtu zcela správně 479000/221000.
Bohužel pak, aby si zcela nesmyslně snížila stav účtu 355900 touto operací, zaúčtovala interním dokladem
700.000,- 355900/479100. Tím nejenom, že si pohledávku nesnížila, ale naopak neutralizovala splátku úvěru
z bankovního účtu a tak zůstatek úvěru po této operaci mimo přeplacené částky 6.021,61 Kč obsahoval chybu
ve výši 700.000,- Kč.“ Konec inventury 479000.
Stav tohoto účtu ke konci roku 2015 je 0,- Kč. V roce 2016 už se nebude používat.
Návrh úprav
0- Kč

29.3.2016

konečný zůstatek 2015 0,-Kč

