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.·Licence: DZ40 XCRGURXA I RYA (17032014101012012) 

ROZVAHA - BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 70999729 

Název: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídle) účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

Edvarda Beneše 2 

Opava 

747 05 

identifikační číslo 70999729 

právní forma Příspěvková organizace 

zřizovatel Statutární město Opava 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

553 712 525 

553 712 525 

info@zsebenese.opava.cz 

www .zsebenese.opava.cz 

Oeóba-odpov~dná •za účetnictví 

Vachutková Radmila 

Místo ·podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko· účetní jednotky 

! 
I 
I 

, Statutárnízástupce 

Mgr. Karel Frýdl 

Základm škcla O~v~ Edvarda Ibde 2 
?řispě:vková OI'[Prt~e 2 

747 O:J Opava, l!d\'ar4a Bene§e 1 
fť:O: ':'~9:ť:'::; * !/.~".!'.: !~. E.: ~'25 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů ./i!dL I ~~""d~ Podpisový záznam statutárního 

orgánu ~~ 
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2015, 10h15m45s 
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Licence: DZ40 XCRGURXAIRYA (17032014 101012012) 

~,m·=1~T-~i~:i-~-.2t,:-.:_'~!~~;~;I~;rtJ~;;;:~rr: 
~H~t~JR~~w~~g~~~M'lWi-[E~·-~~lli;~~·!~~~~~~ti~~l~:~t.~{[!1~g~q4~:'~~~~11:-~1~~1llif~':~~~tq~~~tr.7~~·~~i~1~· s~~~~9~§!,'~ 

- .-- . ":""':':.-.-.-. ~-- -- -7--·-· ·--·--·--· 
A. . . L' ~~!-~~~-~.!~--~_:_~- - . . . '·. ·:,~ .!-';-, • " , ___ ___;,_ -------· ~ ... -~-~--- ·- -~-~~=-~-~: ~-~ .: . _ ~- _ 49 490 cs_~o.3(}:_ ~~-=:L 1 ~- ~-~rs~4 .. ~1·~=~-~- --~: ·-· ~2,~23-_fss,o~- ~--:.~~~ 32 964 12a,24 : ... _ .. 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 244 331,20 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

2. Software 

3. Ocenitelná práva 

4. Povolenky na emise a preferenčnf limity 

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek / 244 331,20 

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

8. Uspořádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého nehmotného majetku 

012 

013 

014 

015 

018 

019 

041 

044 

051 

035 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

1 O. Dlouhodobý ne~_n:'ot':_lý_m_ajetek určení k prod~ji 

ll. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Kulturní předměty 

3. Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

9. Uspořádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého hmotného majetku 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

11. Dlouh~?~b~_ll_~!!o_t':_l ý ~_a_i~tek určený _k P.~od_:ji __ --·-- __ _____ ___ _ 
111. Dlouhodobý finanční majetek 

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

2. Majetkové účastí v osobách s podstatným vlivem 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

5. Termínované vklady dlouhodobé 

6. Ost~í _d_~IJ~?._<J_~~Ý_ fina12_č_ní majet=~ ______ _ 
IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratně finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

18.02.2015 10h15m45s 

031 

032 
021 

022 

025 

028 

029 

042 

045 

052 

036 

061 

062 

063 

068 

069 

462 

464 

465 

49 246 329,05 / 
8 622 720,00 

33 444 330,04 v' -
584 039,20 / 

6 595 239,81 
/ v 

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

244 331 ,20 

244 331,20 

16 624173,01 32 622 156,04 32 964 128,24 
8 622 720,00 8 622 720,00 

9 553 061,00 23 891 269,04 24 313 110,04 

475 872,20 108 167,00 28 298,20 

6 595 239,81 

strana 2 I 6 



Licence: DZ40 

J~s/o , sl; !~\:-~f,WJ~j~rz1,\~!:\m~l~~ť:ll 
pqtotky • • ; f:.!ázev{:>Oio~f»' >i';!;' 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

468 

469 

471 

XCRGURXAIRYA (17032014 1 01012012) ... . -- ---

. . . Qbdobf 

--~~7~-- ,~~-'"~;t/;~ ·' ,, : :· :.·-~~;-··f3iWJé 
------~--

- ~ _;;,~,i-j ~~-i~;·'' 
~ -.,_.,, "'' ,· ~~~~1-'It@.]j,_,i["!::;:._· i: _ c.· 

Minulé 

·os;::-:-.- ób'iž~a'kuva: :;:: -:·~-.- -- -. : ~----~~~:~-:-:-•·--------:--- ----- ··--------- · --- ~-:- -:--- ~-- 2-888sfú2··- --------·~:-.:-------~;~.~.:-·-:-·::- i·aa851ú2. · .. ; -~ 2 142 90Í,37 
· ·-·· · ·----- -~-----~- --:.. ·-'----'-'-·-··---- · -·- · :.,._, _ __.. ______ ,._,;_ __ ._ __ ...;..._, _ _ _______ - • --- ----'- ______ .,. _ - - - --· ·- - - -•·--· ~----·-------·····----------'--..:......_ · · -· --- - ---· · · · . ....... :.c _ ___ _ ,_.,. --·-· --:..:_..:o-..~ ·· ·· ·- , .. -·." .... ~ 

I. Zásoby 6 175,00 6 175,00 5 063,00 

1. Pořízení materiálu 111 

2. Materiál na skladě 112 6 175,00 6 175,00 s 063,00 

3. Materiál na cestě 119 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastní výroby 

6. Výrobky 

7. Pofízení zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

1 O. Ostatní zásoby .. ' " ' . ·- ··-- ···- .. 
ll. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

1 O. Sociální zabezpečení 

11 . Zdravotní pojištění 

12. Důchodové spoření 

13. Daň z příjmů 

14. Jiné přímé daně 

15. Daň z přidané hodnoty 

16. Jiné daně a poplatky 

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

28. Krátkodobé poskytnuté zálchy na transfery 

29. Náklady příštích období 

30. Příjmy příštích období 

31 . Dohadné účty aktivní 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 
...... ···--····· . 

18.02.2015 10h 15m45s 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 

311 

314 

315 

316 

335 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

344 

346 

348 

371 

373 

381 

385 

388 

377 

125 605,28 

117 500,00 

7 804,54 

0,74 

300,00 

Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spql. s r. o. 

125 605,28 

117 500,00 

7 804,54 

0.74 

300,00 

147 437,04 

25 416,00 

109 125,00 

12 896,04 
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Licence: DZ40 XCRGURXAIRYA (1 703201 4 / 01012012) 

=~1~iit~~~~ r:1:~~;;:~:~;~ ~~: 2 .. ".. . . ~~.~--.. -~~~;~,~ .~'"":f~.~iii,;~ ~ :,;: ... ~ ·' ;~;;;·, ,.J;,.,,,,,~,;~;··1,i.f. ~~:;;:;,;,;~ 
------ -··-

111. Krátkodobý finanční majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 

2. Dluhové cenné papíry k obchodováni 

3. Jiné cenné papíry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5. Jiné běžné účty 

9. Běžný účet 

10. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

18.02.2015 10h15m45s 

2 7!i6 731,44 

251 

253 

256 

244 

245 

241 2 700 150,14 

243 25 483,30 

263 

262 

261 31 098,00 

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

2 756 731,44 

2 700 150,14 

25 483,30 

31 098,00 

1 990 402,33 

I 941 777,77 

13 700,56 

34 924,00 
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Licence: DZ40 

érsl~ : ":',<''' ,:: ;•;~,,,,,:,;,<'!• ,::: 
poJotky · 'Názevpotožt{y;·;~~:\ · .. s~n~~~:z1---·:-:~.----.-. -.·~:ě;i~~-•-•· ··-.2·~---.:"· .. , .. ",;.~,;····Mi~«~ 

... ~: __ . _ _v_l~s!~~ ~ap)~~~ .,._ ~· ... ,.:_ ~-- ~~ :........ - ~- ... · _· .. :-, ,_ ~- ~~-~~~ _: • ~ ~··" ___ _ __.:._.: ~:_ ... ·== -~-~ ~-~~~~ ... ~~-~=--~~~ ~-;--~~ďúi7i:~~~il ·~=~·~===-~3. ~!O 5~~._6_1 _ :. 
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 32 626 558,04 32 964 128,24 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

6 . Jiné oceňovací rozdíly 

7. Opravy _m~n~lých období_··---_ .. . 
ll. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

5. Fon_d r~produkce_ ~aj~~l!· in~es~i~~! fond 
111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

· 0: ~ :; __ . F~zí z~roje_ 
I. Rezervy 

1. R~_zervy 

ll. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

401 

403 

405 

406 

407 

408 

411 

412 

413 

414 

416 

431 

432 

32 834 346,04 

207 788,00-

275 003,57 

50 000,00 

25 417,56 

161 850,81 ~ 
3 753,00 _/ 

33 982,20 

221 211,38 

221 211 ,38 

33 169 958,24 

205 830,00-

109 079,87 

50 000,00 

23 325,56 

24 459,31 

3 500,00 

7 795,00 

137 391,50 

137391,50 

~ - - -~=-~·:.~.: ~-.. -.: .. :~~7:~-.L". ~~·--~~~=-~-~ _2 387. 894:,~~-""~- ·~ ~ _ ~i~~1_:s-9s 431;oo 
441 

451 

452 

455 

458 

459 

----~.:__D~ouho.do_bé ~ij~~-~~hy_na t~-~nsfery _____________ ~---·-·· __ 472 
-·-----·-·· 

111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

18.02.2015 10h15m45s 

2 387 894,77 

281 

289 

321 930 739,03 

324 136 400,00 

326 

Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol s r . o. 

1 896 431,00 

480 824,00 

125 300,00 

XCRGURXA I RYA (17032014 1 01 012012) 

1G!J- &o.J 11! 
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Licence: DZ40 XCRGURXA IRY A (170320141 01 O 12012) 

tlsib:-7 .~~-~ ,. " ~ ,",,-
potozJ<y > Nátev položky ;:,:; .. 

··:···-···r·c·-:-c ---·-.-·-·-- - --~~-·---·:··:·--~~--"-

Sjfnfetický~---___ . -~--~ _· .. • Obdobr ·, •·, _ . . ---·-
účet\ : . , ::· BElžné . :' .• --': >: :. . Minule 

1 O. Zaměstnanci 331 766 039,00 757 867,00 
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 

12. Sociální zabezpečení 336 308 741,00 431 568,00 
13. Zdravotní pojištěni 337 132 613,00 

14. Důchodové spoření 338 1110,00 
15. Daň z příjmů 341 

16. Jiné přímé daně 342 96 960,00 81 753,00 

17. Daň z přidané hodnoty 343 

18. Jiné daně a poplatky 344 

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 

35. Výdaje příštích období 383 300,00 
36. Výnosy příštích období 384 9 260,00 8 166,00 
37. Dohadné účty pasivní 389 
38. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 732,74 10 953,00 

• Konec sestavy * 

18.02.2015 10h15m45s Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol. s r. o. strana 6/6 



.. 
.. Licence: OZ40 XCRGUVXAIVYA (06012014/01012012) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
přispěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 
IČO: 70999729 
Název: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo úcetni jednotKy :::c :. :· :: _:::/· :_·': _. , ':'''ť ~ ',-: ! , , • .:, 
ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o ~rgan~za~i <~,: 

Edvarda Beneše 2 

Opava 

747 05 

identifikační číslo 70999729 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní ú~áje 

telefon 

fax 

e-mail 

WI/INV stránky 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

553 712 525 

553 712 525 

info@zsebenese.opava.cz 

www.zsebenese.opava.cz 

os6ba (jdpovědná. za ú~~tnlct\fi.':.:-:;~l[Tli{:·:>~.. ;,,, 

Vachutková Radmila 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů ~~~/1"/Jb~ 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikáni 
hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetr.tí j~~[lót~y 

Statutární zástl.lpc::~ .. : ., ,. ::;• ·'->' 

Mgr. Karel Frýdl 

Zá.ldsd!!í škcla Opt.v~ !dnrlhl Beude 2 
.:Jř~ková orWJrti%4ce 2 

747 05 Opava, !dvarda Benck 2 
Jto: 7~9?.927·~- te:L"f.i!!: : S~ _; i': Z ~15 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2015, 10h18m13s 

v;~ 

18.02.2015 10h18m13s Zpracováno systémem UCR® GOROJC® spol_ s r_ o_ strana 1 I 4 



Licence: DZ40 XCRGUVXA I VYA (06012014 101012012) 

- - - ---
Čf$1)" ;.jo; :H''!"':~:·c:.,c :'•:c: ~-··;._. 
pdloti{V , "'~z~v pólotij · ' ----- -'.6" ;~,;~;~(~; .. ~z~~~~~~~MB~~;I • ~~ť4li'l,, .. , ..... ~=~~~."~~·~~~~ 

.-._ .. -i: · ~:~~~~~-~~~~-iš.ti~·-.··~;}7'-:._.__,. . ' '< :: ·~i{' '' : · :- :~· :····-=-~~---~~~·:-~=~~ -~---- --,--· ----- -~---·- . 
~~-~2_1 ~~_8_.~2ď~~~-~~~-~~: ·,:-c~=:_ _1~~ -~2.~o?~~-~~-:~- - 2~j}~-.2~~~~ -:·: .::,_~- 127323,oo 

1. Spotřeba materiálu 

2. Spotřeba energie 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 

4. Prodané zboží 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 

6. Aktivace oběžného majetku 

7. Změna stavu zásob vlastni výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

10. Náklady na reprezentaci 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Zákonné sociální pojištěn i 

15. Jiné sociální pojištění 

16. Zákonné sociální náklady 

17. Jiné sociální náklady 

18. Daň silniční 

19. Daň z nemovitostí 

20. Jiné daně a poplatky 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

23. Jiné pokuty a penále 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 

25. Prodaný materiál 

26. Manka a škody 

27. Tvorba fondů 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 

31 . Prodané pozemky 

32. Tvorba a zúčtování rezerv 

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

18.02.2015 10h18m13s 

501 

502 

503 

504 

506 

507 

508 

511 

512 

513 

516 

518 

521 

524 

525 

527 

528 

531 

532 

538 

541 

542 

543 

544 

547 

548 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

615 483,47 

2 378 537,90 

872 365,00 

29811,00 

15 539,20 

793 883,53 

12 155 199 '00 

4 087 393,00 

50 261 ,92 

161 612,00 

427 784,20 

616 546,00 

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o 

1 000,00 

89 581,00 

4 082,00 

6 209,00 

451 828,97 

2 979 748,28 

584 262,00 

37 054,00 

6 345,00 

627 451,31 

12472018,00 

4 156 918,00 

51 977,75 

157 409,00 

434 392,00 

149 645,00 

1 000,00 

114 650,90 

5 463,10 

6 209,00 
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Licence: DZ40 XCRGUVXA I VYA (060 1201 4 101012012) 
·-- - ---··--- --- -------·· ··- -

·c~,ci :~::r=.;~ ... ~,.:: .. _,_<· ~i.':'~··' ·, ~,~. 
Pr>lo#kV ď})Já,zer'polotkf wm: 

.:i i~:;:;; ;;:~;;·;f~~ij_~~~~l~~~~;:i~j, ~~~~~tF;~:~~:'-- ·= 
""-=f ~~,c~ ,-~H.;d~~C .• r;:~~·~,;*~il:t~2fi~o~!:' '~:oo~~~;"! 

36. Ostatní náklady z činnosti 549 

~~_}!:-: ·h~~n:9~~(~~~~~~:-_;_:.:.~,~~~ .. - . ~ . ·. ~- • ~~=:__ ~:.· ~~~-;o; :,, =~~~~~:::~.=.-:~ - --~ ~ •. 
1. Prodané cenné papíry a podíly 561 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

562 

563 

564 

569 

17 052,00 

~i:.W:." ~ ;~áklai:iý~-~~'t~~~~!E!&--. --··-· - ·~ --~--~-- -·· ·-.-... " __ .. -.. --".-,--_-. ..,.-..,-. ---- _ .. -.. ... .,.... .. ------···-- .. --.,--.. · ·--· ··---- ---- -
• •••~-·' • ob•.',~;~ - , :,., "' -.. .;. ~: __ ,_.::..:,..:::.__.._~~ .. .. ·. ·:. :·· · .. . -----; --·-·--·-·-- .. ~-:..... ._·_,._. __ .. ... . _..:.:. . . :. -_..;,..:_ __ _ . ____ - .:... ··--- ~ --

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 

___ '{: ~· }?,~'! zp~í!~i'J 2_ 
1. Daň z příjmů 

2. Dodatečné odvody daně z 

~~ý;Q·Q~ý1~~i~ 

571 

572 

--··-~ --___.:_.:..____ _______ .. ~ .. - _____ :~-=-~· . .....;__:....._____:_ _ _ ~- -- --

591 

7 000,08 

_714.W: 

~:~!~ ~~~~~~:;~\~~~:;;!j;~tr;í~~ ~~-ýrobkŮ-· _ .· _: - ·- ·-·. :.:~·-'--'-·-----~c ... -"~-'-'-'---------··----- "'601- • ........ ~ --~-- -- 418 84il,oó ·--- -------------- ~- 4!~2 ~.11A~ ~~~~"··--. :~~-1_7~6.~0 ___ _ ____ __ 2~~!~4;~0 

2. Výnosy z prodeje služeb 602 

3. Výnosy z pronájmu 603 

4. Výnosy z prodaného zboží 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1 O. Jiné pokuty a penále 

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 

12. Výnosy z prodeje materiálu 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 

15. Výnosy z prodeje pozemků 

16. čerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

604 

609 

641 

642 

643 
644 

645 

646 

647 

648 

649 

81 681,00 

335 021,00 ; · 

2 138,00 

212811,50 

92 861,00 

521 445,60 

7 460,00 

264 714,50 

-~ .~: . ;~!_n_~nč~í _vt~?~~~-- ~~=~·:-.-~r=..~:, .: .. . :.-~~--~~-~-~-~"" --~~---=~-~~~=-- · ·,:.=~~~~=~~~--~-- -~-·=:==·~-:-.·_-_- --~ ---- .470;1(T-:--~~-~~~-~-~-~~~-·-~ ·:-:: :~·-70c- :· ~==-1~~!7_f ·· " -=-- __ : ~-~-2..-=~=--· 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 

2. ú roky 662 470,1 0 182,79 
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Ctsk> ,, 

poloz~y".• .. , ~.~~~~-~:.;:~.k~ j ::~ 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

6. Ostatnl finanční výnosy 

XCRGUVXA IVY A (06012014 / 01012012) -·------------------..,------ --------- ---~----:-----------·-m-------- ----------------." . .. . · · · Syntetický: . · Běžné obdobf · ... ,__ · · · Minulé obdolií · · · 
••- J ~ " ,- v~--...... -~- ----~----........,..;. •----------~-- -------~------------·~----

·,",-'<: .. : • ·: .. < ··_· ... . : ~:-= úéeti .. . Hfavničinnost Hospodáfskáčinnost -: .· ·.: : : ·:,·· Hlavní činnos{ '':::': .: ·. Hospodářská činnost 
; < ' ~ ' ". ' i ' ~ < :·'. 1 '' • o• ' l.', " : '.' z ' .,::· '; ! "~ , I ': .;:,I;_: :=, ,•' ~· ·'•' , >, '.: ' ,J,. • 4 

663 
664 

669 

_1~-~-~-W~o~i}~~~-~~!~iii : ... :_·=~~~ - - :' -~- --- -:.~: -• · :-~~x~-~~-~~--~-~- ~ ~~:-~.-- ___ _ . -· - · ·· - ... . 2~ 911 ~3~;o~. ·-~-: -~---.. ==----~-- ~-=~ _.··_ -~-- _ ~14941oo;_o_~ : · . L~ . ·:=-..=.~---:~~~-
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

671 

672 21 911 430,00 21 494 100,00 

-- }S:_~~ :xt.~!~~~ h_~iPói~ť~~l-l i~:~>- .. - : ... _. _ .. ~-- __ ~:~ --~-- ~""=~,e=,~- . _, --=~- -~~-~-~:_:_-_ f==-=:=.-:~-- _·::~~~ ---~··:~. --~~,_----c~:~~ _,L_ "~ ~ -~~~ - --~~ =--' ·: ~: . : :~~~~~:· ~~-- --. ----~:::..-:....::.:~---'-~~-__ _ 
1. Výsledek hospodarení před zdaněním 109 271,88 111 939,50 137 391,50 

2. Výsledek hospodarení běžného účetního období 109 271,88 111 939,50 137 391 ,50 

* Konec sestavy * 
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PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 70999729 
Název: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2014 

$ídlo účethí jedl'le;>tky .. '"'' ... 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Edvarda Beneše 2 

Opava 

747 os 

Údaj~ oorganitaci • :·;~:::{;:~;:::n:;:,;''i:: •. ":-.~ 
ide ntifikační číslo 70999729 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje ' . .':~: 
telefon 

fax 

e-mail 

\NWW stránky 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

553 712 525 

553 712 525 

info@zsebenese.opava.cz 

www .zsebenese.opava.cz 

Osoba--odpovědná .z.a í.Čětňict\'i · , ·,;)'f: ·'.:j. •· •. ·.:;:;í:1;:~~···i:;:co){.:'.'~i~:.·•.· 
Vachutková Radmila 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů fdJ T~. -~ 

.. . . - -~ ... 

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2015, 10h20m40s 

' ., - ··· -

Míst() poclnikán( 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razftko účtl~níjé~~~t~Y. .. z,~: .. ;.!~tt · ·>:-~:·':1;;<:,.•.,·. :,2;i:j,!•• r;.:L " L~ 

Základai škcla Opav~ !dvarda Detde 2 

Statutami za stupce 

Mgr. Karel Frýdl 

př~ková OY1J11ti%tlt:e 2 

747 05 Opava. !dvarda Ienek 2 
Ito: 7.:',9fn'N, tt!Uf.!>~: .J~ ~' 7:2 !25 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu Vf-
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-· .... - -- -- ---- ~ - --· ---- .... . - -- . -· -

četní jednotka nemá informace o tom,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. 

Obsahové vymezeni některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky 410/2009 Sb. 

·. 

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovtele ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu, který schval uje zřižovatel , to prostřednictvím 
měsíčních odpisů . Začíná se vždy odepisovat následujcic měsíc po zařazení mjetku do užíváni. Nově pořízený majetek je dělen na Dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby a Samostané movité 
věci. Pro tento majetek je rovněž stanoven způsob odepisování zžizovatelem. Je provedena kategorizace majetku, zarazeni do odpisových skupin a je stanovena doba odpisováni. V případě 
pořízení staršího majetku je doba životnosti a cena nastavována individuálně. Rozdělení N a V mezi hlavní a hospodářskou činnost - čistící prostředky, energie, opravy a odpisy jsou nejdříve 
účtovány do HČ, na konci roku dle Směrnice přeúčtovány na VHČ. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení,které vychází ze znění vyhl. č. 16/2001. 

- --· ---- - ~---
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~~JIWJ'ifétm~~~~t?~il~\\.- ~'.~~~é~;~;~t,~,t~fHRilit:~;~~l.~~rp'[~r:~~~~YÝ.§~~:':t~(9::i~+J~~~ 

P.L Majetek a závazky účetní jednotky 5 190 152,17 5 038 670,06 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. _S>stat~í_ m!l:jet~k . ·-- _ 
P.ll. Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 

2._ Vy!az~n~~~vaz~y .. _ _ ·- -.. ·--- __ ... . ·- · 
P.IIL Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetlw 111101.1 psobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetktt tinou osobou 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou ooobou no z~kl adtl smlouvy o v~pu1tce 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou o:sobou na zaltlode smlowy o vypúJf:ce 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osot>ou l Jlnycll dúvodťi 

__ _ 6. [)l_o~ho_d()b~ P~?míněné po_~l~d~vky z dů~oduy~lvání majetku j in~u osobo\1 z )lnych duvodiJ 

P.IV. Další podmíněné pohledávky 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj um 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 

1 O. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zaj ištění 

11 . Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízen í 

12. Dl?_uhod~~ép~dmíně~_é. poh~~áv~ z~ ~~udníc~ sporů, správní~h říze_ni a jiných řízení 
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z duvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z duvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

901 

902 

903 

911 

912 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

931 

932 

933 

934 

939 

941 

942 

943 

944 

945 

947 

948 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 
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195 033,68 

4 485 606,14 

509 512,35 

237 041,70 

237 041 ,70 

108 803,68 

4 420 354,03 

509 512,35 

237 041,70 

237 041,70 
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~~~~~~·t:~~;;;;~~&-~j±~~~--·~~ !~{~-:~::0' .. '-,'': ... f~:2·i·•.· _.·:.:: -~-~~:1·;::;::j~2;·_ :;:·:~~:-~·~~-S~~2}:;-~}ii'_ ~ · ~, __ :·-~ ·----~ -~---- -·-·._. ·;: T~~{i;~v~h:;~j-~--·-_-,.~ .. ~· ·~~iie.~~f!-~. --c: _ . _-~ __ L: __ ~~~:~~ap~a(:_.~--· :•·-· - ._·.: · ·-.:_.±-~iA~N~ilc_-.• --~-===== 
P.Vll. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničl 

6. Dlouhodobé Rodmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze za llr~~niQ 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv . předp.a další činn .lllOci záJ\onocl,vykonnt! r.ebo souúrd 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn mocí zat.onO<l ,vykonně nebo sollónf 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

1 O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízeni 

1 ~- Dlou~o_d~bé_p_odm~něné z~~a.zky ~e soudních sporů, _ spr.á_vní~~ ří~ení _a jinřc;h _ ~íze_ní 
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasíva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

978 

979 

981 

982 

983 

984 

985 

986 
·· --· 

991 

992 

993 

994 

999 
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A.5. lnformac~'\'~~t~ ,~~9~:~~R~~~' .. íit~m~.~~.~:([~~,a,\·:\l~~~ 

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

XCRG UPXA I PYA (22082014 I 05032014) 

··; -~,.;t : if .: . ~=~ .. : "~IiiižŇ~ ' ~; ~ .. ·~ ~.:. ·-~~rnt~~~~;',:,, .. ~ .. , .. :;·?' .. , 
308 741 ,00 

132 613,00 

301 274,00 

130 294,00 
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-·-· . --

Organizace nemá informace o významných skutečnostech souvisejícih s účetní závěrkou . 

/~!;?;~~\.(~&9:~m~~-~;,[~'q~l.§:,j1~.,~~,~J~~llf?!~m!~-:~ó>:~~~P~~~:El~w~~ 

Ke konci rozvahového dne nejsou žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. 

Účetní jednotka za toto účetní období nenabyla ani neprodala nemovitosti, zavedené do katastru nemovitosti. 

~''·~!~'r-~~r9,~Jd.~'Pf?.~:~~[§\:~ij[·~~~f.{:\~\[l~~a~~lf~lJ(J.•~ťr~~~-. 
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;~~~:~- ,:~:~~: ~~k::~,;ii;:::_\(~:i:-\I~\~ť:}~:· :l:;:··~~;;,~;;.-;~;~n:_;,i:{:·~~·.::;·)0-=~.~~:::J"':I','~~·~j-~;:i;;~\ ..... . 
8.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

8 .2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 

8.3. 

8.4. 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

18.02.2015 10h20m40s 

364 

364 
364 

364 

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA!PYA (22082014 /05032014) 

~---·lióEr'NTósooar.~- .- /-::-~.,-.,..---.· -. -. -. - . -. 
·.:.O:c: .'. ~ĚtN{ - • ; ·: : ·: .. -;~ .: !· •':'\;:· ;,:;: .~~~! -j":•·; · 1v1/NUtt5 ·::~;{ .=·<:;~1~~;:~ :~-- ~=. ~;·,~~· 
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r~~~.~~~~~l~if~ii.i~~~~~~~:~r:~~I~~~~m~!t~~~·~y.l~~,~!·~~~W:ftl1~:t~~:~~!P:~J~~~-~9í~Ý-~E1;F~~J;~::~i~'~i~!Y.;J.i~lp~~i!rlij~9~~~~9.~~~~lm.~~i~9~~ 

-.-.-.. 

C.1. Zvýšeni stavu transferú na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2. Sníženi stavu transferú na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 

18.02.2015 10h20m40s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 8120 



Licence: DZ40 XCRGUPXA!PYA (22082014 1 05032014) 

-·~~~l~r~~:~~~FJ~~ij~!t!~s~[~!~fl\[~~;~I~~-~~J~~-~~~~:~:~r~~~Jl.írň~~:~qf~:m~Ie~~~:v;~\k~~lf~~~~~ll 

:~~~m~mg~~~P,Y.~tMY~in~r~;~~~6~~~[~~~m~~,J~~~f.m:Po/~~.~~~-l-~WJ~~~,~~?3~iEtr~::5.~iť~-~~llf.t~ 

~P:~~till~!\iy~~~:~~~-~t..vi:·c;~i~b'~~::wm~~·1.~~~~·9·~p·~~~mk.:ét~j~~~~;P9ró~~.-p:.v;~~-šr·s?··_K.~'m2:.·~~ii1 

~:5:J,!·~~ 8~~~~~~~~-~f:~1i.ieij:pa~~w~;~}li~nJmfP9r9$t~m~b~ňěfWp~:1lfifíP·· ·i:P~~~-ti~ó.f·:~J•~ 

ll?l~J,~~--:r~~!ii~~t~~1VÝ~9~;~n-~rifrVit@f:Y·!~Wtile~··[ó~~-ffi·k~ -~·i~~~trra:p<>ťóst~f!i·'oc~něnvč11':itnÝtň:~t>ušobélll'' 
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:_:~~1lB;:rP.ť\':~2·p:~~~t~~':~'n\(q~r:p~~~:,~rífflt:~~':~:r~9~~~~,:~~,~~r~~!~ 
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E.3 . DopJňujrcti:t~(qÍID~~~~o~,~l~~~iflij!;~~~~"~~~\~;i~'fi~~.i:l:f~~l;t~:~·~~·· r~~ 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

ill~~~~m~~~A~~fo1t,~ffuT{ii!~!~~:~~íh.!~~!~~fť~~;:~~~1~1,~~~~~~~i~[i 
--- ~ .-~~--.. -... --------...... 

-~ i : 
__ ;._._ _ _._ ---- ·- ~ 

A .I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

A.ll. Tvorba fondu 

1. Základní příděl 

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 

3. Náhrady škod a pojistná plněni od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu 

A.lll. Čerpání fondu 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravování 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištěni 

9. Ostatní užiti fondu 
........ ·---

A.IV. Konečný stav fondu 

18.02 2015 10h20m40s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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_j: J.:::·:. ·•· · •:"''(·.,!; .~€tNe ~Glf._Tt'!l~0~~9!Jf 

23 325,56 

120 058,00 

120 058,00 

117 966,00 

43 087,00 

2 589,00 
7134,00 

10 000,00 

55 156,00 

25 41 7,56 
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Čl sl~ - ,i~· -~~~:{•1ml1~ ~ť,hr:r,;':\~\~:ť-• -t:b.;-~:;iy:''• ! :}.c•: ; •.~:.:'~~i;,~·:\B~:::;Giťt~~~"t;, '-;-:, :;,: :"~~--.F!':.l~:;~~H ~: . -,~~~~žká ~-~ ----· 
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D.J. Počátečni stav fondu k 1.1. 

D.!l. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodaření 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotfebované dotace z mezinárodních smluv 

4 . Peněžní dary - účelové 

5. Peněžn í dary- neúčelové 

6 _ Ostatní tvorba 
0 .111. -----terpá'ni f~nd~ ---- - -

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

2. Úhrada sankcí 

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. časové překlenut[ dočasného nesou ladu mezi výnosy a náklady 

5. Ostatní čerpání ·---- . . - -- . --
D.IV. Konečný stav fondu 

18.02.2015 10h20m40s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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;;! .. :; ... . .. 

B/2tNt úCETNf OBOOBI 
·--· --- ·~~-·- _ .:. ....... :....: .... .. . ~-h:..:.. •. --

27 959,31 

163 240,50 

137 391 ,50 

25 849,00 

25 596,00 

25 596,00 

165 603,81 
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~~~~<:~'Y ~áz:;":::,~)2~;~1.':;~::r:~::~::, :: .)~-, ~iJ_r:":~. ,:._.:_ ::2~ __ .]:;-i~ij~~;;rt1;ť: .. ~i:,::~::2· :.- . · p~~~k~ - ~~:-;:-;-;:,- ,-. -~--- - · ··_ • --- ··--:~.:~ -,-~ :-;- --~-~------~--~~----.~:·,~----- ~---••. -•. -~--"~'-:1:i~,;•:r;~:·:;.~~sG~;~}.;_-~~;r;·~~~~f6~;;~, 
• ...:...-: .;...:~~ ---~ ...... .. ---------~- ... .: __ . - · _------~ --...:::: _ ___ ___ ----· _ .. _____ -_________ ..; ...... -~- -.....:.--~---.;..--- -- ---= -- -~--··-·-· __ ______, __________ - - - ----- --·- _ _ ...... ..,___'-__ . • ..;.___: . .... ~-- ·-·-- _ ... _._ 

F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. 7 795,00 

F.li. Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

3 . Investičn í př íspěvky ze státních fondů 

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 

6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přispěvkové organizace 

7. Převody z rezervního fondu 
F .JIÍ_--·· .. Č;r-pán{ f~ndu -

1. Financováni i nvestičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4 . Posil~_l2_i_ z9r()lů určených k financ_<:'0nf_~drž~Y_a opr_<~~ maje~ku 

F.IV. Konečný stav fondu 
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407 806,00 

98 381 ,00 

309 425,00 
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~~~;lr~m~~~~~JL~~-
· .. . . 
: I· ~: .. 1"1 

G. 
G.1. 

G.2. 

Stavby 

Bytové domy a bytové jednotky 

Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. 

G.S. 

G.6. 

Komunikace a veřejné osvětlení 

Jiné inženýrské sítě 

Ostatní stavby 

r~·:mlrnm'( p~~~l11·~yi.~~~:: 

~;~:~J~:~:·:~··:.J~B~::~~~j~ 
P9(ožky < Názév f}i:Jiožky '·' 

H. 
H.1. 

Pozemky 

Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. 

H.5. 

Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

18.02.2015 10h20m40s 

XCRGUPXA I PYA (220820141 05032014) 

· - 1 .. •• ~, ·~- ··· ~,.ns ·- T~=-~:~: ":~~-.: .. .... ~ J·'··'lt·· •. ,::~ilLi 
33 444 330,04 9 553 061,00 23 891 269,04 24 313 110,04 

29 300 295,04 8 963 727,00 20 336 568,04 20 752 049,04 

4144 035,00 589 334,00 3 554 701 ,00 3 561 061 ,00 

· ;c;í~,;,;:,. :::i:i~~;.;·. [ ....•... :-:-... ---=~ :~~_i~~-~~1r::.:~;;:o:· ·;.·~~-~:;, . ·M,:~: 
8 622 720,00 8 622 720,00 8 622 720,00 

8 622 720,00 8 622 720,00 8 622 720,00 
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~!bJ~:;t~~e-~~~~- j;:f!~~ig:·~~:~~'?ť~'-~::;::~:--~-~;;•:::•.: :;:~· ;-·~·~- :~_::~:~~~~- :~~·:[;·;:_,;:~'L: -illi: __ b~3z~:;· -~ě~~~~~~;~_-• __ .- ·.·· _ -.~~€2!~~H~~a~:·:-,_c~2!!~~~É- - ·-·-· ----.:.:-· __ _ 
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

L 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

1.2. Ostatní náklady z pfecenění reálnou hodnotou 

-·:·l[l __ j0-~::~-.-...•• ·::;~t~~2-·"'• ·:·: . .:z~~tNf-~jp_~{::···: _···:···:··· ··---~~~;~~~;~2-·.~:' 
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
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~~1~J.~!:~R~;yi~~i:~~~iii~i!:r~~~~~~p~~k~p~iY~:I~r~~r~:;a-~ 

K.1 . Doplňujíc í informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplnění: 

Cislo Poznámka 
sloupce 

;(;je identifikační či s/o osoby (číselný kód k jednoznačně identifikaci subjektu), které jí bylo pfiděleno Ceským statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní 
jednotka !C osoby (účetní jednotky), v jejlt. prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodni jméno útetnl jednotky, v jejlt prospěch byla garance poskytnuta. Název pfedstavuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodnlho rejstfíku 
je obchodní firma. 

3 !C je identifikačnl číslo osoby (člselny kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo pfiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejsff/kem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mělo být unikátnl. V tomto sloupci uvede uče tni 
jednotka IC účetní jednotky (účetnl jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnl jméno útetnl jednotky, za je již závazek byla poskytnuta garance. Název ptedstavuje oznatenl, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstflku 
je obchodnl firma. 

5 Datumem poskytnutí garance se rozuml jejl zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnuti plsemného prohlá~enl ručitele veliteli oručenf za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu 
směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční Jistiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Ceskou republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnlmu či poslednlmu rozvahovému dni. 

7 Den a měsíc účetního obdobf, za které je sestavována účetnl ztivěrka, a v němž došlo k plněni vyplývajlc/mu z garance. Plněnlm se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlufnika z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

B Cástka uhrazené pohledávky z titulu ručenf či ztiruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručenf či záruky. 

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujíclho výčtu: 1- Půjčky (zápůjčky), úvěty, návratné finančnf výpomoci, 2 - Dluhové cenné pap/ty (včetně smének),3 - Pfijaté vklady a depozita, 4- Ostatní dlouhodobé závazky. 
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,~~illl~m~~~~JX~n~!~f:~f<f~m~~~[;~~~~~~~~~l1~~ij,~~i~~~v~f:~j~~»:q•\~~~~ijrijfi'~~~·,$é_~i9!~ii\~•~~~l 
Poznámky k vyplněni: 

Cfslo sloupce Poznámka 

1 Cfslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Vt'!s tníku veřejných zakázek. 

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede útetni jednotka odpovídajíc{ plsmenné oznatenl z následujfclho výčtu: A - Dopravnl infrastruktura,B- Vzdělávání a související služby, C- Vodovody, kanalizace a 
nakládán{ s odpady, O - Sociální služby, E- Zdravotnické sluiby, F- Teplo, energie, G - Ostatní. 

6 až 7 Předpokládaný nebo skutetný rok zahájeni a rok ukončen{ stavby, pokud je stavba soutástl pfedmětné veřejné zakázky. 

9 až 12 Skutetné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutetné náklady na pořízen{ majetku v celkové výi!ii od uzavřeni smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájeni a rok ukončeni plateb poskytovaných útetní jednotkou dodavateli. 

16, 18, 20.22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou seNisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 

17,19,21,23 Investiční slotka platby za dostupnost, neboli výdaje na poflzenl majetkv v jednotlivých letech. 

24 Celkové výdaje na pořízen{ majetku v platbách za dostupnost. 

25 až 29 DalM plněni zadavatele v souvislosti s projektem (naptíklad nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). 

* Konec sestavy • 
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