
Licence: OPL V XCRGURXA I RYA (17032014 101012012) - .. . .. . . . 

ROZVAHA- BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) 

Období: 12/ 2014 

IČO: 70999163 
Název: Základní škola a Mateřská škola Opava~Komárov-příspěvková organizace 

···---··- ·--· --- ··---- - - --------·-- ·· ·-- ----··- -·- ··· · ····- - --- ·------. ----------- -

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

U školy 1 

Opava-Komárov 

747 70 

identifikační číslo 70999163 

právní forma obec 

zřizovatel Statutární město Opava 

•Kóntal<tllí 9d~j~ 
telefon 

fax 

553794129 

e-mail 

WNWstránky 

zskomarov@tiscali.cz 

www.zskomarov.cz 

.Osoba odpovědna]:a úČetnictví . 
Ing. Miluše Horáková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

111 ' J ( /'yy, _J 0 
dl CJ~ -~n~.. llt<4..1A'J 

Okamžik sestavení (datum, čas) : 12.02.2015, 18h59m32s 

: N~ístó ;. .... .;.~ .... :.,."~= 
ulice. č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

hlavní činnost předškolní výchova, základní vzdělávání, provozování školní 
družiny a 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 801020 

Razttl<o ~~e!~_í]edii~tky 

I _, .. /-~~----~-~a llA~ OPAVA.-I{OMARO'J 
~\1 11nspě~ková or11aniz.aca 
".;..-;.:=-- U~~'· Opava· Kcmilro~ 747"/G 
to: 10 ssg •SJ. bank. spci: tsoe <Jl>avalem7r.s7~X{ L ~~724 254 735. c-ma:l: zskomaro•@~;sca :. cz 

Statutarní. zástupce··_ ::. 

Mgr. Tomáš Weicht 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

A:, - -~ -L/ /~~i// r 
12.02.2015 1Bh59m32s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 16 



Licence: OPL V XCRGURXAI RYA (1 70320141 01012012) 

[~~l~~~ť~~~~,If .. ~~:;f!=~~~~~~--:-~:~~ , < ; -.;:i2~:Zob~~:;~~~~t~ti~~;;~)J;~;;t 

A. / sfáláa~i~a ·-,.-.. ::; ,::;<':':'· ';::· "• :~·: ): : . .. ·:·; · :.' .. ,:: :;: 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

2. Software 

3. Ocenitelná práva 

4. Povolenky na emise a preferenční limity 

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

8. Uspofádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

-~~: __ ~lo~hodob~-~-=-~m?lný_':Ylaj~~-k~~ní ~ _pro~j_i _ _ 
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 zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

__ ] 1. Dlo_u.~od::bt~~otný ~-ajete_~~~_TlÝ _k __ ~r_:>_d_~i~---
111. Dlouhodobý finanční majetek 

1. Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem 

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

5. Termínované vklady dlouhodobé 

__ 6. __ ~s~~tní _?l_ou h~(:j~~t ~_Tl.a~~_Tl!m~jet=_k. ____ . 
IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

12.02.2015 18h59m32s 

--~---.. ~"?·1!~?1zsgJj-_\L···· . ·.· •.·· ~ _297t~1i39 '7:~: / >·• .. ~'"f8'3S,ss)q~-· · • · -..2 · •: :;•·-~-·-.~~~~~·4o3;6o .. ::i~ 

::l12 

:113 

014 

015 

018 

019 

041 

044 

051 

;)35 

031 

032 
;)21 

022 

025 

028 

029 

042 

045 

052 

036 

:)61 

062 

063 
;)68 

069 

462 

464 
465 

64 228,70 64 228,70 

64228,70 / 64 228,70 

-·-·----···· ~ ---- . -~-~------
17107041 ,29 / 8 233172,69 

1 530 936,00 

11 692 543,20 ~ 4 653 830,10 

872 402,00 568 182,50 

301 1160,09 / 3011160,09 

Zpracováno systémem UCR® GORD/C® spol. s r. o. 

8 873 868,60 9 065 403,60 

1 530 936,00 1 530 936,00 

7 038 713,10 7 258 004,10 

304 219,50 276 463,50 

strana 216 



Licence: OPL V 

~ti~~~;~l 
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

XCRGURXA I RYA ( 17032014 I 01012012j 

;~fl ~;~S~bfJS ť-J.~j~!~~t~EJ~~t::' , -,_: ~ ;i_~~~~ -~~l~~~~~~~~~.~i:~~ 
468 
469 
471 

~ .• a;·_:':IUobě~'i~tí~~~-::~ .. ;,~---·,;;' ·· :..:~;~;: ;:;: -~-:;; . - . .< .•• :: . ~ •• :~-Y52o7~~~~;: ..... :::A:·:. 'f>·"'-· ··:.: · : ~1iior.~8.83 ::~:·ď:·.? :::•'i''·' 1'31-(~~~·31 __ 
1. Zásoby 

1. Pořízeni materiálu 

2. Materiál na sklad ě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastní výroby 

6. Výrobky 

7. Poříze ní zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 . ~E- . ()~~atn i_~~-s_o_bx_ --·---··· _ .. - --- -··----- ··--------- ---
ll. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavni činnosti 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

10. Sociální zabezpečení 

11 . Zdravotní pojištěni 

12. Důchodové spořeni 

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 zá lohy na transfery 

29. Náklady příštích období 

30. Příjmy příštích období 

31. Dohadné účty aktivní 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 

12.02.2015 18h59m32s 

'i4 435,47 

311 

314 

315 

316 

335 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

344 

346 

348 

371 

373 

381 13 934,47 

385 501,00 

388 

377 

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

14 435,47 

13 934,47 

501,00 

263 104,30 

23 390,30 

1 714,00 

238 000,00 
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,-

:;:-:-.. -.. -. - .-.:""·- ·--:·:--·--:--.. -.- .--:-:--:-

:=~~k; ~:::~~~~~~;~i~··:· . ~:. 
--- ---- ..... - -- ----- -----· 

111. Krátkodobý finanční majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

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 

12.02.2015 18h59m32s 

XCRGURXA I RYA (17032014 I 01012012) 

-,-~~J;,-,IT; -~).- .~~7:ZC~,-== -:-~.~~-r- . ~:,; ,~;~~~;~~~i::i~E,:,i-.~~J~~ť~:;~:~:~~ 
1 506 303,36 

251 

253 

256 

244 

245 

241 1 377 052,91 

243 102 561,45 

263 

262 

261 26 689,00 

Zpracováno systémem UCR® GORD/C® spal. s r. o. 

1 506 303,36 

, 377 052,91 

102 561,45 

26 689,00 

1 oso 905,04 

946 630,77 

94 518,27 

9 756,00 

strana 4 /6 



Licence: OPL V 

c;~~-,,:,{J.i.':-,;;;u· '., ... .. ~ 
polotky Náze_v po/ožW 

TI~"i;-~ :::[r~· ;-;. ;{:f::~-,:, f~~;~e-:cz·: · ~~~~- ~- :· __ -~· ~-·· · -: .:72:~~~étrt~;:~~~:.;~~~:·.~:,;t-Mír~-

é;-,J {~yi~_;;_tní~~ii~~ ď:-;.;· -'it';h< ·:··'~i.'L''' '' :"· ::._:,f ".:\\ ~ · '' ": ·' _ : .. · :, ·:· ~ ~--~·::_ ___ 9 33i~7š~~T;:::-_ ~)os~,~~~2 ~ 
I. Jměni účetní jednotky a upravující položky 

1. Jměnl účetní jednotky 

3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

5. Oceňovací rozdíly pfi prvotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdfly 

__ 7. O~a~y minulých_o~~-o~í _ _ _ _ 

ll. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvořený ze z lepšeného výsledku hospodafen i 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

5. Fc:J~~eprodu_k~e ITl~l':!_~u. in~estiční_!_o~-~ _ _ . --------- __ 
111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodafeni běžného účetního období 

2. Výsledek hospodafení ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodafeni předcházejicích účetních období 

401 

403 

4iOS 
406 

4i07 

<DS 

411 

412 

413 

414 

416 

431 

432 

8 8n 868,60 

8 873 868,60 

450 917,04 

106 558,59 

10 362,44l/ -
189,79 J // 

333 806,22 / 

9 092,44 

9 092,44 

9 065 403,60 

9 065 403,60 

342163,36 

99 894,80 

8 940,88 

91 056 ,46 

142 271 ,22 

1 421,56 

1 421 ,56 

__ o: i ' ci~~~~roJ4L_ .. _ =--= ::;_ - -=~=--==~-~=--==~-~1- ~~~-!2~:_3~ ': ·. -~~=~?qi3~42--
I. Rezervy 

__ ___ ] .:._Rez_7rvY_______ _ __ _ __ _ 

ll. Dlouhodobé :závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zá lohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

___ ~- Elou~~-~é- ~!ijaté ~~O.hY _n_ay~~-~~~~--------- ______ _ 
111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné fina nční výpomoci krátkodobé 

12.02.2015 18h59m32s 

441 

451 

452 

455 
458 

459 

472 

281 

289 

321 

324 

326 

1 060 729,35 

224 647,60 

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

238 000,00 

238 000,00 

732 424,42 

26 058,00 

1 440,00 

XCRGURXA I RYA (17032014 / 01012012) 
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c;;,~ 

položky •· f\iátev po/ot!<Y 1; 

10. Zaměstnanci 

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečeni 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Jiné přímé daně 

17. Daň z přidané hodnoty 

1 8. Jiné daně a poplatky 

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 

35. Výdaje příštích období 

36. Výnosy příštích období 

37. Dohadné účty pasivní 

38. Ostatní krátkodobé závazky 

12.02.2015 18h59m32s 

.. " ·- ·-·· ·-·, · ··.----- --:· . . Období · ·• 

... ~-.~: ~ ;:· '):~:,i<_:-:~~;:~ 'aétné .;:~;~~;f;,\''i~;:::~,;-;,:h-.:;' , Mfn~ié 

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

344 

345 

347 

349 

372 

374 

383 

384 

389 

378 

• Konec sestavy • 

456 255,00 

173 888,00 

74 837,00 

51 409,00 

25 920,00 

46 538,00 

7 234,75 

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

415 903,00 

223 540,00 

37 215,00 

21 500,00 

6 768,42 

XCRGURXAIRYA (17032014 /01012012) 

strana 616 



Licence: OPL V XCRGUVXA I W A (06012014 101012012) 
---- ---- ·---- - - ----- ·----- r-• • 

• VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 
ICO: 70999163 
Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov-příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Údaje o organizaci 

U školy 1 

Opava-Komárov 

74770 

identifikačn í číslo 70999163 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WIMN stránky 

obec 

Statutární město Opava 

553794129 

zskomarov@tiscali.cz 

www.zskomarov.cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Ing. Miluše Horáková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

. .f/ 1l I 
df {/(4 't;-t,·~ 

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2015, 19h Om 8s 

12.02.2015 19h Om 8s 

IJJ2.Lu 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Předmět podnikání 

hlavn í činnost předškolní výchova, základní vzdělávání, provozování školní 
družiny a 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 801020 

Razítko účetní je_d~~!~t___ .. 
'•·/ "• zS a Mš OPAVA-KOMÁROV ... i -~ piispěvková orvanlzace 
.:; .. ;::::;~ U Školy 1, Opava- Komárov 747 70 

'Člr :c '199 ' 63. bank. s!IOi: ČSOB O:J<~va 1817C7987~ 
Te .. "!2< 2~ 735, ol·ma•l: zskomarov@liscah.cz 

Statutární zástupce 

Mgr. Tomáš Weicht 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

. A':J~-~ 
/~b!.:y-- =.J 

Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 I 4 



Licence: DPLV XCRGUVXA I VYA (06012014 101012012) 
- ·- . . ---· ·• ··· 

C!slo 

RfJiotky NtJzev polotky 

sy-;;tetick;i" --sěž",;é ~btk,-;;; · J Minulé obdobf 
\- ·-··-- - ---- ·-···-··-··- ... ··--- -- ···---- --- . ... .. . -- ·- ···-- -------- ·- ------ -·------· - - ·- -. - -··· ----- ·-

útef ll Hlavni činnost HospodtJfsktJ éinnosf! Hlavni činnost HospodtJfsktJ činnost 
, 21 

A. Náklady celkem 1 o 593 221,39 44 962,50 11 024 709,22 78 692,50 

- - -·-------------------- · - ·· ···· · - -··----- -· 
1 o 593 221,39 44 962,50 11 024 709,22 78 692,50 -------- - - - -------- . - -. -------- -- --- ------- - ·--- --~ - -----·--I. _ - ~~_!<_l~dy z či~nosti 

1. SpoUeba materiálu 501 582 236,78 190,00 4741 67,01 8 004,00 

2. Spotřeba energie 502 570 356,34 3 500,00 772 461,00 3 500,00 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 

4. Prodané zboží 504 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 

6. Aktivace oběžného majetku 507 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 

8. Opravy a udržování 511 107 291,60 226 322,00 

9. Cestovné 512 2 821 ,00 4 531,00 

1 O. Náklady na reprezentaci 513 

11 . Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 

12. Ostatní služby 518 538 717,05 6 352,50 632 235,52 12 788,50 

13. Mzdové náklady 521 6 151 369,00 34 920,00 6 396 901,00 54 400,00 

14. Zákonné sociální pojištění 524 2 055 6 00,00 2 122 268,00 

15. Jiné sociální pojištěni 525 25 368,65 26 378,45 

16. Zákonné sociální náklady 527 60 597,69 62 940,24 

17. Jiné sociální náklady 528 

18. Daň silniční 531 

19. Daň z nemovitostí 532 

20. Jiné daně a poplatky 538 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 

23. Jiné pokuty a penále 542 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 

25. Prodaný materiál 544 

26. Manka a škody 547 

27. Tvorba fondů 548 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 287 231,00 204 064,00 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 

31 . Prodané pozemky 554 

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 

33. Tvorba a zúčtováni opravných položek 556 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 210 632,28 102441,00 

12.02.2015 19h Om Bs Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 14 



Licence: DPL V - ----

Čl s/o 

~Iotky Název položky 

36. Ostatní náklady z činnosti 

. ---- ----- ------ -----
11. __ .!:_i_!l_~~črli_ ~ákla_~Y __ _ 

1. Prodané cenné papíry a podlly 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

- - - -------
lil. ~~klady '"!~ tran~f~~Y_ ______ _ 

. ~ ·····-. 
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery 

v. _ _o~" z P_~íirn_ů __ 
1. Daň z příjmů 

. __ .. 3.:_ .P.9.~~-t~~né adv~~~ -~ ~~~--z P~9-~~-- -
e. Vý.Jto~y~~elkem 

I. Výnosy z ~inrlOsti .. . 
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

2. Výnosy z prodeje služeb 

3. Výnosy z pronájmu 

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 

ll. Finanční_výnosy__ __ __ _ __ _ 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Úroky 

12.02.2015 19h Om 8s 

XCRGUVXAI VYA (06012014101012012) 

.Sv~ietick"ý]_____ 8ěi-;;é-obctobf 1 -----ldi~uté období 

oteť-i ----- ·-iiia""vniči;~o;i-· · ·· · --·---i-iOšfx;dátski-či~n~~řT 1-11~~n, či;;-;.;o;t·----- -- --- ---11~~-,;oďátská tinn-;;; 
1 t 2! 3 4 

549 

561 

562 

563 
564 

569 

571 
572 

591 

595 

601 
602 

603 
604 

609 
641 
642 

643 
644 

645 
646 

647 

648 
649 

661 

662 

1 000,00 

10 601 424,30 

·-
304 410,00 

292 410,00 

12 000,00 

1 561,30 
- ---·· 

1 561,30 

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

" 

·- --····· ···-- .. 

45 852,03 11 025 433,28 79 390,00 

- -
45 852,03 553 984,00 79 390,00 

45 852,03 297 831,00 79 390,00 

256 153,00 

2 714,94 

2 714,94 
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éi~~ -----

PoiOžky Název položky 

IV. 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z pfeceněni reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

- --·· ---- - -
Vý_':!OSY Z ~~~~rú 

.. · ---··- --· . 
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucf z transferů 

2. Výnosy vybraných mlstních vlád nich institucí z transferů 

C. Výs_l!~.e-~ h~spo_~~~~ní _ ·- .. .• -···· _ .. _ ·-----···-· --····- --
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodafen í běžného účetního období 
Q 

12.02.2015 19h om Bs 

XCRGUVXAIVYA (06012014 / 01012012) 

sr~t~tiCki: --· -- sěi~é obd~b"i - -- j ··· Mi~~~i ~"bdobi-účet I; ---- -- - - - Hi~;~ Či~~~~- -- -Hospodá'kká tfn~ost J ·-------Hl~~~/ či;,;;~ ... --. · -- -H;;;Podákk'áti~;;;;;i 
' 21 3 4 

663 

664 

669 

671 

672 

1 o 295 453,00 

1 o 295 453,00 

• Konec sestavy • 

8 202,91 / 

8:202,91 v 

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

889,53 

889,5~ 

10 468 734,34 

1 o 468 734,34 

724,06 

724,06 

697,50 

697,50 

strana 414 
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PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 70999163 
Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov-příspěvková organizace 

- --··--·----- - - . - ------··-- ···-······-·- - ·· --· ·-·· -- -------·· -- -·- --- -----

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Údaj~() 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

U školy 1 

Opava-Komárov 

747 70 

identifikační číslo 70999163 

právní forma obec 

zřizovatel Statutární město Opava 

l<ontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

553794129 

zskomarov@tiscali.cz 

www.zskomarov.cz \fi/WW stránky 

Osobáodpovědo.á za pčétt:~ictvf 
Ing. Miluše Horáková 

Podpis_ový zá:o;na~ osoby odpovědné I 1/)-
1 

Á. / - J'Yv! , I L. 
za spravnost udaJu __ (jj_r(l.,. ť'vvr... __ /I k, fM-J U 

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2015, 19h 2m29s 

: . ,. ;;. 

•Y- • : . • ~ .• :. (~· 

Místq nrinnil<:iiní 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předlliětpodhikánf 

hlavní činnost předškolní výchova, základní vzdělávání, provozování školní 
družiny a 

veťllejší činnost 

CZ-NACE 801020 

Ralítko lÍée1~U_E:~':'.otky '-~· · ... .. .-:,:.i'ii;;,:·; :~'"' _:: ·1>>;:· '}\~L.: 

·t•.,; '-~ ZŠ a M~ OPAVA·KOMAROV 
..-r---&}4' přispévková organizace 
} .. .;:_j_ U §koly 1, Opava· Komárov W 70 

ICO 70 999 '6.1. !lar!k. Sj)Oj· escs O?m ~!17C7So7;m 
Tel 724 254 735. e-ma:l· zskomarov@~sca!o.cz 

Statutární zástupce ,: : 

Mgr. Tomáš Weicht 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

-- ~/~_h ~h-v/ 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o. strana 1120 
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Účetní metodu používáme způsobem, který vychází z předpokladu, že budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u nás nenastává žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo nám 
bránila v naší činností pokračovat i v dohledné budoucnosti. 

---~<ť!!;!~ 

Naše účetní jednotka nezměnila uspořádání a označováni položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období. 

Používáme účetní metodu podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jeho zobrazení je věrné a poctivé, obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom 
zobrazen v souladu s účetními metodami a způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Žádné odchylky se u nás neuplatňuji. Stav účtů na podrozvahových účtech je zobrazen věrně a poctivě. 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol. s r. o. strana 2120 
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,~~w.·m~ú[f~ťPfm~e;~Jfe8~(~::~r7:-~~-~-#"~m·~--~~~?Q~-~~m~,~;:y~i~·•p·•~n:i~-~;:~:9'~~93x~Ji'~YYsB -~~•~Y•• i::iJI;t~HH1m~1~il~]~ 

. ~~~)-~!Zá~:~~~oi~:;:;~~~~~~::tl~.:l~-~~ť~~fii:·I:i::n.·:'; · :ť;~':::~•!W;_ :;;+i,J·;·f·~··>jj;,:::,::~" -.:·.·:,:~._.,i,5:;.0.f',~;S~J·~.;;~-~-:p-~~Fa~!H:i,: .. ,,.. • ,~~tŇ~·... .: .. ··' ... ·a:~~:~~:~ MIN!{~__:_:__ . ~"-''_c_ ___ _ 

P.l. Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

_ _ -~--~~!~~i ~~etek _ __ .. _____ _ 
P .ll. Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 

- ·· _?~ .. V.Y!~'!:__r:_né zá~~-~-k~-- ..... - - -· .. --. _____ .... .. _ ________ ··-· 
P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 

.... ___ 6. ~~~~hod~~é e_o~~!~-~é ~_9~1ed_á.~~~!.~~~~d.u_~~~váni -~-aJ~tku ji_no~.?~Ob~~ z ř_nj_r:;h důvo?.~ 
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 

s_ 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 zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

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

12: . !?~?uhodobé po_~~-!n~né pohledá~kx_z~ so_udních_sporů, sprá~~ ích _řízení a jinÝ.~h řízení 
P.VL 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 

s_ Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

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

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

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu 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 
94S 
947 
948 

961 
962 
963 

964 
96S 
966 

967 
968 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o. 

2121 704,80 

73 025,00 
2 048 679,80 

2117 779,70 

73 025,00 
2 044 754,70 

18 022,00 

18 022,00 
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. i~~~!0!f'XR~4~:m~~-~-Jip~:i~:,~::f[,' 9~~~J:~:1~~gp:~:~-~·~t~~y:·,y;~t9· Y'-~ij:~~~i:PJi~7ó~y~Bó.~y~6:_-~9i~~, 

P.Vll. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí 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 řízení 

____ !_4:___Dio~-~~d~~ po~mí~~n~ z~va~_k_}'_Z_~ s-~~~-n!~~~~~~· será~n!~h_řízení_ a j~~ých !ízení 
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 pasiva 

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 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORD/00 SfXJI. s r_ o. 

XCRGUPXA I PYA (31!!32014 105032014) 

;.__..:__;"'--'-"----'---' 

2 121 704,80 2 135 801,70 
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~~~:~~~~'!9~m#:s~:'e8~~:~.~:;~~~~~T~l í>(~.&;\~f~~~n~:::fl!r®.i1 
13;.s,;':::,i;:~::1 ::J,, :<:<. 
pOioiki-{'·j~'·N~?ev:PQIQžky 

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

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěn í 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. ·' r. o. 

173 888,00 

74 837,00 

XCRGUPXA I PYA (31032!J14 / 05032014) 

156 135,00 

67 405,00 
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l_nformace o skutečnostech, které poskytuji další informace o podmínkách, které existovaly ke konci rozvahového dne, u nás žádné nejsou. 

i~~?[~ITi~~~r§rm~~~fe:9~:r.~:;~r[;~~~~,*JW~nj~,m~i!?.)~~B9,~"~mi•il 
Informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky existovaly ke konci rozvahového dne u nás žádné nejsou a tudíž žádné důsledky neměni významným způsobem pohled na naši finanční 
situaci. 

V naší účetní jednotce tyto informace nejsou. 

V naši účetní jednotce tyto informace nejsou. 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6120 
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I~~I~f~f~ffi~~t!~~~~1 

8.2. 

8.3. 

6 .4. 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

12 02 2015 19h 2m29s 

XCRGUPXA I PYA (31032014 I 05032014) 

·;~·!::_1,,,~~- ·-I:q;,,/?-, BĚ;~~· ···,.čL,:. !_:_:·: :::~~~:~~ťt~~~~-·řY~,.,:;_";':~- - - MfNuL[--... · ,·• .. · ... ·"'•'c·'''::• .. ·.~.!~ 
364 

364 
364 
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;9~·rm~m1:::Qfr:~~~~n~t:Jnt§~·m,~~~,.J<• f1o~~#Jft,;r,n;:{9~x~-6~~~:i9~t;,1·'-Jm~6,:(~:~~~-~t:1·~;~-M•?ť~~····~: ·f;9~1;~~:.:tt?~'~Iié.t9-.r~-if~~r~~~I-~i@R#:~·~~ě6q· . .m~J~~~~?-l;\~~~ 

. ~~~~ .. }:· ~~z.~.~~;~;~··:;::~~ř-;;r~~; :!~-~~ :::~!,,;::~:~.:;r.~:li;;%rl~L;~~,~L,:~-: ~::~~~~;~~;:: ·: :D< :;ji:,:~:: -~::~~::~-; ·. ;,~~~ -.: :c::-,:~Ki~;p~~;:;it;:. l~]~l~~~.j~ 1· ..... " ,;.
1
:.:,, .. ,_. :: •. : -~~'IN~- ~ ~·~-~ :; ,,., .. ~~~:~s~:~~~-~~-~-wiuLÉ _:;/-·d:, . --~--

c.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spal. s r. o. strana 8 1 20 
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•.tf1~~~~;:~q[~~j~·~ne!i!:~~~h-·:v~~~~;~;~é~.~?-~~,~-;n.~r~~~~:(~~~~qi~Jii',~if!:'i[h:w.t:91::cn~i~i~~T:~1[~~t~1t~\~i~~J 

o 

"~rn~r.~~,~~Ěffifřě.gi~gli?í~f.t~.~llJt,!f~~_g.t2~t~m:tli'Ja\-~&~J~;iilfl.ill! 

l9f.~r~v:Y~~~~~:ei~~~lr~~v;~Mm~fi~~~~-~9.fs~WBiiro~~J~a~ioifPJ'RPt.~~~m~:YJ;Y.Y~t~t:!~F1n@~• 

f'ij~~~mv~~~~~§~~:rH7f:;~:~~~:t~~jě~~~m~~]~!;!~~~JAt'P.9lg~,t~mT~s~n~ťfyg~jj~:QYm~J~ó:~.9:~~mNili11~1m~R~~~~ 

:;9'f~~r~~?m~~~~r:-~:~~řf~!J.í'J~~~rshl·ll.9-~~;~Kd.:1ff3~.mil~-~~-~~~~m:;'~it~~~n~it~1~~~~1í~l~~!~l;~~~-~IrrtJl!li 
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J§2~ir~~ťlif9.Y~í_~·o)'t€:1.i~~!9.!m~.e~~~:_p~J.9~~-~,~~~~v,ň~fii~~~~~[f%m~t§ 

J5. J??jói9~ . ~,. " <i . : ,!?.;P!r!!!JlEFih.l?.;;r,_i!~.e • · .· • , · , ;, .. , .. : · ) · : "' ···· =----==:·.·.~~=-=-----:-- ~ .. ---~~,~~--~=--··--· - --.~ -· :_:; .· · ·· ·• .:;; ~ : :;,;; ;] · : '':''' i : : ~~ ~ě;(:k~-
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;~: ~.~::'@l l[g9é~.~~óiT§linfp.rj]~š~[~::f.)~,tŘ~K~m::y}'i~~~~f:~,§~~~. ~jf.~.iV;::1~tW~~~;f~f~J.~iil~~rfili~~itl]~í~i~ 

!5iQ/?.~_f_i-'i~;' ' """ ' J:J_p~lřJ~I~fh_i§_dfr~S~ .~('' . '• .. .. <:;.sz~,.:Ls~~L 

672 0500 

672 0600 

672 0650 

6"12 0600 

672 0600 

12.02.2015 19h 2m29s 

V rámci výnosů na účtu 672 jsme obdrželi dotaci v celkové výši 10.295.453 Kč. Z toho přijaté transfery ze SR na platy a ONIV účet 672 0600: 
8.413.361 Kč, přispěvek na provoz na účet 672 0500: 1.754.380 Kč a na projekt Inovace na dosah jsme obdrželi 127.712 Kč. 

Přijaté transfery z územních rozpočtů. 

Přijaté transfery z KÚ MSK, ÚZ 33353 

Projekt Inovace na dosah 

uz 33051 

uz 33052 

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

XCRGUPXA IPYA (31032014 105032014) 

, ''""' .~ ; : · ; ď -Cástk~-

1 754 380,00 

8 354 000,00 

127 712,00 

16 308,00 

43 053,00 
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I~~~~f1~j~gpr~-~}ip~):ri~~ťiT~~~:-~;p~i'óií<~m{~:~~~1~!~-9;'p,enezn 

~-pol&i~~~· <Ji<::: RiĚ'~z;jfcť!f,tfrirt~ce <]?> :-o: :u.' ........ . . '' ~ ' . . ~;'"•·• ' l'• :.··•-.. ---~:~: cást"k~ 

o o 
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~l}pP!()žce _ ;:.:.:J.' :., :: :, : .. D?f'.~ťí!~!-'-~~0.\~a,q~•~:'::, ,, . •·· :_:__.;;~~- "' . : • '~ ..".... ,,. , . ' i: T? " . , .. .. _ g~s.t~á 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

f~ť.iHlf~~i}ťqry~:;~V,!~:4tťi~4!la soci~Jnic t, potreó 

9(;~:,,:~:-~~~Ie~~;[iij,;,,;~\-;;-lt_~"[i!:·l~l~~'~ťf:~l~~~:li·ť,,1·~!~t~~~~:~,-J~_,~'1t~.;+:~:~~~~~hu~~~~:- ~~~~~ia,~~-~,s;-;F;.s1i-Sii.::~.~ 1-:~ 
A.l. Počáteční stav fondu k 1.1. 
··--- ... ·------ ·· . - - · ---··- - - - --
A.IL Tvorba fondu 

1. Základní přiděl 

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

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

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu 
. - - -- -----· --- - - ---------· 

A.lll. Čerpáni 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 připojištěn í 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu 

A. IV. Konečný stav fondu 

12.02.2015 19h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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:f:~~~~'ili,:l:\,~~~~·m.' ·~it~Y~;~~;6k~"b~t 
99 894,80 

60 597,69 

60 597,69 

- ---- ·· - - ---- ·--- · 
53 933,90 

9 000,00 

40 946,00 

3 987,90 

106 558,59 
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f~!!l;ť~~~:JR~;~~~if~IJ-~[f.~tí~~:~:y*9*é.8fa#~;~~9~:i~!~#\lá'ti~.~~~i!i;nit;j~·b~rt{~~~ť~~BÝwYťěík\f . ·~ ·~y~fR}ii óíisi .. rrf~f!illW~t~ll~lť~~~H 

0.1. Počáteční stav fondu k 1.1. ___ "_" _____ .. ________ -- --. ·- ----·---- --
0.11. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodaření 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3 .. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

4. Peněžní dary - účelové 

5. Peněžní dary- neúčelové 

6. Ostatní tvorba 
--- -- -- Če;p'l.ní fond~-----· 0 .111. 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

2. Úhrada sankci 

3. Posíleni investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. Casové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

-- -~: Ost~t~~~rpá~i - ·· .. ___ _ __ __ 
O .IV. Konečný stav fondu 

12.02.2015 19h 2m29s 

::-:~;;·::::_,_ :~·.;~:r:~::~:;::.;•:;._:~~;~~ ~~:rj~~1I~~; 
--:.....~·-· · ~ --· -· ·_.;.:;_ - · -·-· --.. __ _ 

99 997,34 - - - - --· ------- ·----------· .. 
202 554,89 

1 421 ,56 

189 133,33 

12 000,00 

292 000,00 

292 000,00 

10 552,23 
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lf:i!i~i~i~ls~~#iA~,g~ř~~~Ý~-~vě~f:s~Bl~~813~~v~ni6:~.~~~r.~r:~~Jfl9~~r~~~~,i)l1č~.k'Y:~-~#~~Wéb.~f.:·l~tli~lt~~ 

FJ. Počáteční stav fondu k 1.1. 
···-- - --· --·--- -- ·--- - - - -------- - ·- ----

F.ll. Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

3. Investiční příspěvky 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 příspěvkové organizace 

7. Převody z rezervního fondu 
F.iii~- čerpá-ní t-;;-~~iu. ··· ---- ·-----

1. Financování investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

..... ~· Pos!l: ní z~roj~ ~_rčen~:_~~~~an_<:_C:vání ú~ržbY.__~ ?P!.av !llaje_t~~-----
F.IV. Konečný stav fondu 
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.:~~~; · ~:i:, !;·~~~~:i;t~i·ir!;:J-~~tN~ od~;~;~~;~·~; 
-~~~~~----· · .- . .- .. .. ---------···-------------- : ·"----

142 271,22 --------·· -------- -. .. ...... . . . ... . 
287 231,00 

287 231 ,00 

95 696,00 

95 696,00 

333 806,22 
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.~~lil!§"ť~v~y
7

;i~[iJ} 
.-.. -.· -.... -. 

~.~~~~··'[Js•E,•· · .. :···· .. ::.•:!··.:1::n•]:j··.·· 

polotky •. N.á.tev polotký 

G. 
G.1. 

G.2. 

G.3. 

Stavby 

Bytové domy a bytové jednotky 

Budovy pro služby obyvatelstvu 

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlen i 

G.5. Jiné inženýrské sítě 

G.6. Ostatní stavby 

· -~~W1~::~~! 
-..."..-..,-,.. . .. ,.~--.,.".--~· 

~;~~···r:l~~:~;tl·:·:····:.:··:.:·~;:m.·::\0:· 
pqfo~kY • Názéiipofotky · 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybn íky 

H.4. Zastavěná plocha 

H.5. Ostatní pozemky 

12.02.2015 19h 2m29s 

XCRGUPXA I PYA (31032014/ 05032014) 

;\(~;[;!):/;;~;:;~~ L .· ; ·. ·~·.·. ~urr~·;,":;~t:, .::!=;,. ,,,,,;;,;, ' , 1~A);;' jiW;i:1J,i:t.~!~~~~~h~~,~· 
11 692 543,20 4 653 830,10 7 038 713,10 7 258 004,10 

11 692 543,20 4 653 830,10 7 038 713,10 7 258 004,10 

f::-.·~' -''' '·'. . ;! ~t~--:;~~2:~" , ;:i~,; • , .. ~EITJ J,ii~;,]'iči~;, 'iJlřti;i:M(;iuÚ 
1 530 936,00 1 530 936,00 1 530 936,00 

, 530 936,00 1 530 936,00 I 530 936,00 
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-,tl;:pf{P~~9Il~':;~B!~ťm~~~-~~é'8f§3~:~fi_ffl~l;!J[;~~N1~H~~~y[;JI1;~"#~11.~n.i:~r~-~1'~9J••· ·ti9:~~~gtp-y~: .. -~~k~~~:;~:~k;-;·á·-;~~&hi:: 

k~j;ki ~:-··~~;~~~~wf ·li~~:;j:i,;;:;Il::;.;~~-i·im::::mm!ril~~':]::; .. :;/:~t~--~~~~f:·~~;:~;:f.:,~~~::[~ft j-....-~~~-·-·· ~~i;;p:~;~ocii~~~s!fc~-;iL-- :.z:_-ii~u~É ·:.:~~~--~ 
I. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

1.1. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle§ 64 

1.2. Ostatnl náklady z pfecenění reálnou hodnotou 

ar~~ť~-~ 

--:-:;;-ffit·. ··:;,·· :--~§!;~ ....... . ,,. ~~EfřvlóBq~sr;· •.-::: - -~~~u~~ --··:.: .. . ___ _ 
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z pfeceněn i reálnou hodnotou 
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15.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplni!ní: 

Cislo Poznámka 
sloupce 

1 IC je identifikatní tis/o osoby (tlselný kód k jednoznatné identifikaci subjektu), které jí bylo přidéleno Ce s kým statistickým úfadem. Obchodním rejstříkem nebo iivnostenskýmúfadem. IC by mé/o být uniká tni. V tomto sloupci uvede útetnf 
jednotka IC osoby (útetní jednotky) , v jejít prospéch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodnl jméno útetni jednotky, v jejíi prospi!ch byla garance poskytnuta. Název představuje označeni, pod kletým útetní jednotka provozuje svoji tinnost.Obchodním jménem útetnl jednotky zapsané do obchodního rejstř/ku 
je obchodnl firma. 

3 IC je identífikatnl číslo osoby (tlselný kód k jednoznačně identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodnlm rejstfikem nebo tlvnostenskýmúfadem. IC by mé/o být unikátní. V tomto sloupci uvede útetní 
jednotka tC útetní jednotky (útetní jednotky), za jejíi závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnl jméno útetnf jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje oznatení, pod kletým útetní jednotka provozuje svoji Cinnost.Obchodním jménem útetní jednotky zapsáné do obchodního rejstfíku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnuti garance se rozuml jej/ zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozuml den poskytnuti písemného proh/á!ienf rutitele veliteli orutenl za závazky dlužnlka vůči věřiteli (vtetné podpisu a valu 
směnky), nenl·li dohodnuto jinak, podpisu zárutní listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Ceskou republikou. 

6 VýSe zajištěné pohledávky k aktuálnímu ti poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a měsíc účetnlho obdobf. za které je sestavována útetni závěrka, a v němž do!;lo k plnění vyplývajlclmu z garance. Plněnlm se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částetné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlutník není schopen splatit pohledávku vznik o u ručiteli z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu ručení ti záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnlch plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního rutení ti záruky. 

10 útetnf jednotka uvede tis/o dle následujlclho výčtu: 1 -Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finantni výpomoci, 2- Dluhové cenné papíry (vtetné směnek),3- Pfijatě vklady a depozita, 4- Ostatní dlouhodobě závazky. 
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~oznámky k vyplnění: 

Císlo sloupce Poznámka 

1 Cislo a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku vefejných zakázek. 

2 Podle charakteru stuteb. které jsou pfedmětem veřejné zakázky, uvede účetnl jednotka odpovídajíc/ písmenné označen/ z následujícího výčtu: A - Dopravnl infrastruktura,B - Vzděláván/ a souvís9jlci stutby, C- Vodovody, kanalizace a 
nakládání s odpady, D - Sociálnl s/utby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie. G- Ostatnl. 

6 až 7 Pfedpok/ádaný nebo skutečný rok zahtJjení a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součástí pfedmétné vefejné zakázky. 

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na poflzeni majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutečné náklady na pořízeni majetku v cetkové výSi od uzavfenl smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetnf jednotkou dodavateli. 

16, 18,20,22 Cetkové platby za dostupnost hrazené útetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou servisní složku, úhradu nákladu na pofizeni majetku, úhradu nákladů na ex tem/ dluhové financováni a dal Si. 

17,19,21,23 Investiční sloika platby za dostupnost, neboli výdaje na pot/zení majetku v jednotlivých letech. 

24 Cetkové výdaje na poflzenl majetku v platbách za dostupnost. 

25 až 29 Da/Sí plněni zadavatele v souvislosti s projektem (naptik/ad nákup pozemků, úvér poskytnuty dodavateli a daiSí). 

• Konec sestavy * 
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