
LicenCXJ: WOUH - --- --- ------ - - ------~f?RG!:!f!!~l__f!__Yť-_l~7__C!__3l~!!!~!~1_3E_1_3)__ 

ROZVAHA .. BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

IČO: 72074183 
Název: Základní škola Nový syět, Opava, příspěvková organizace _ _ ____ ~ 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Komenského 13 

Opava 

746 01 

Údaje p or:ganl:z:a~f _ .)!i;'-'-"''' · 

identifikační číslo 72074183 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel Město Opava 

K<mt<>k:tní ú!jaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

553710222 

skola@zsnovysvet.cz 

www .zsnovysvet.cz 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

poskytování základního vzdělání 

:Razítk(J--~~f~tnř_i~dn~t~y :}\ť}-t~·-:·.:,-0~' --~~;- .. ·_, ~<t)-· =":-,::,,;_:·_~-.§~·~;,;··· ;;··x · .:.· ,;.i\ 
I 
I 

ZŠ NOVÝ SVĚT, Op:r; _·: ,. 
přispěvková organhac..: 

Komenského 13, 746 Ol O h .IJ,:. 
IČ: 72074183 

ós:-oba', odppvědna· 2:a_t.~ e.étní.#.,;.-ř,; 
Martina Procházková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

cstM\Ii~rill,~sW!io.í i~•1JIJ'rif~:Wt· 'i:'' %8m~~·· JJ,;j•i~F)•, '; ';\]~--;~ !;J·,!i C.i;f.'i'.?;.:,)\'; 
_j Ing. Milada Pazderníková -' 

~----~;:; ~--------~ Podpisový záznam statutárního ~-- - --·-·;r ---- -l 
I ' t'' J I t/ L _____________ ':__t.-_' _ --- ---- ---------- - orgánu _ _______ _ ____ ___ _] 

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2015, 14h 6m 2s 

-- ·---··----------------- -- - ------ ·- ------ - - -
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Licence: WOUH -· ·-· .. - XCRGURXA I f!YA [1 7032014 I 01 01_2012} 

· "'"-=._•:::~~~--~~-c-ii~-; - _·:.i~!~~ -;~~~1: ~E~-:·· · ~.~;v- ;~~:ťi·~ 

· --;-:- - - .- .-.- --- ---
---~~:~~='-;stf!~~~a~!~~:~-=-~-~~~~~~-=~~ --==--~ :-~~ ~=,==== ·= --=~=_:--~~-=:·:= ·-=: ~~ -~-- -- -·- ~ - -· ----·····--.. '· - · - . 559_ q2?,85 .. -· - - - --'---- . -~~~ 5~2_,_8_~-- ---"--'---' - -'---

1. 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. Nedokonéený dlouhodobý nehmotný majetek 

8. Uspořádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

-~0. D!_ouho~obý n.ehmotný_m~j_etek_l,lr~en~ _k p~~deji 

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 

!_1. Dlouh~d_s>bý ~'!lot~ maj~tek ~rč_en.ý _k p~~deji _ _ _ _ _ . _ _ 

111. Dlouhodobý finanční majetek 

1 . Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

5. Termínované vklady dlouhodobé 

~- Os_!atní ~J01Jh.9_dobýfin~!:'~nf r_naiet~k. __ 
IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finančnf výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

29.01.2015 14h 6m 2s 

012 
013 
014 
015 
018 
019 
041 
044 

051 
035 

031 
032 
021 
022 
025 
028 
029 
042 
045 
052 
036 

061 
062 
063 
068 
069 

462 
464 

465 

11 880,00 11 880,00 

11 880,00 11 880,00 

5117 642,85 547 642,85 

547 642,85 547 642,85 
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Licence: WOUH . - .. 

-:-- ·~ - ~ :-.. -. -. ··-:-- ·-:--:--· 

:C;iSJo _,, .. ,, <.. d'_,:, ,:·· 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničl 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

. .:.~:.-.. ~ , 9b~-~'1á..!J~f!Y~ --'"---~· · . _ ___c.:_··--__:.. ---'---'·- -·---- - -··-··· '--- ·'c 
I. Zásoby 

1. Pořízeni materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastní výroby 

6. Výrobky 

7. Pořlzenl zbožl 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

1 Q, O_sta!_l_'li _z~soĚy 
Jl. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

10. Sociální zabezpečení 

11. Zdravotní pojištěn i 

12. Důchodové spořeni 

13. Dar"l z příjmů 

14. Jiné přlmé daně 

15. Dar"l z přidané hodnoty 

16. Jiné daně a poplatky 

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládnimi institucemi 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

29. Náklady příštich období 

30. Příjmy příštích období 

31. Dohadné účty aktivní 

. . . . 3~. <?s~_tn~_král~(l??~ PCI~!~~":kY 
29.01.2015 14h 6m 2s 

XCRGURXA I RYA (17032014 1 01012012) 

-·:.~~\ :_:~:--~··=-·~: '-~:?: :: ===~~-~;::=~--7~-\~~-;:5 ~-;;~:; 'T ~~~. 
468 
469 
471 

111 

112 

119 

121 

122 
123 

131 
132 

138 

139 

:H1 
:!14 

31S 

3 16 

l35 
336 
~37 

338 
341 

l-12 
343 

.34A 

3.46 
348 
37 1 

37.3 

381 

3!.15 

::W8 
371 

;!~0~~~~~2. -· 
994,27 

994,27 

550,00 

500,00 

50,00 

'Lp:pr;oVtHl<J t,ystf!r/IW/1 UCR?; GORDIC® S~~Ot s r. o. 

_ _ C.~-· - __ , ;, ____ _: --'- -~~-- ---'~~--~- :.t~!J .9~~ .. ~.2. .. . ____:._;.... ·_· --~- J~_5.~0~!.~.? . 
994,27 2 284,89 

994,27 

550,00 

500,00 

50,00 

2 284,89 

26,00 

26,00 
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Licence: WOUH 

·- - - .. ·- .. 
111. Krátkodobý finanční majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

3. Jiné cenné paplry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5. Jiné běžné účty 

9. Běžný účet 

10. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

29.01 .2015 14h 6m 2s 

X~RGURXA I ~YA_ (17032014 I 0101201 2) 

""'d-·_::=:-- i::~:~i:~'::~~-~~.~;,~~~ ·;·· :--:~ --~~t~ Y?~=-~~;;_;; 
259 399,25 

251 

253 

256 

244 

245 

241 244 352,37 

243 11 046,88 

263 

262 

261 4 000,00 

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

259 399,25 

244 352,37 

11 046,88 

4 000,00 

182 746,38 

167 416,74 

9 892,64 

5 437,00 
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Licence: WOUH 

!!%:k;:, •.. ;~~~:~,J~~~rr~i\~>·:·; ·,:č~ -c- ··- Syntetický : 

účet i •. 

- - ...... -- -· oiKiailr~- -· =--
--- -·---- ··-· ,.:,..--...~ . ......:.-..,-~.-'-.... _...:....:...,..-----,- -·-.-- ----·------

$~tné . ' Mind!e 

t : _ '(lastn,í. k~pi!á~--· _ ·. ~ _ ... . __ . ____ .....:. . ·_.:.:..,__ __ ___ . __ : ___ _____ ,__; ___ ~-----~ - ~- - ··-- -- - _ :z~ 94~,52 ________ ---~ : ~·- '~aj~1i7. 
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdíly 

.J q_pra_v~-~inu_lý_ch_ ~_dobí __ 
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. _ _fond_repr~u~~_m_aj~tku, !_rlvest~~-ni fo!J_d 
111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodařeni běžného účetn ího období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeni 

3. Výsledek hospodařeni předcházejících účetních období 

D. __ . qzí ~~~ol~.~-·----'-~ _ _ 
I. Rezervy 

1. RE!~ervy 
11. 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 

_.9. '?.louht:J_~Ob~pfija.!_é zál()_hy n~. transfery 
111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 
5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

29.01.201514h 6m 2s 

- .-------

401 
403 
405 
406 
407 
408 

411 
412 
41 3 
414 
416 

431 
432 

-..:-----~ ~--- -

441 

451 
452 
455 
458 
459 
472 

281 
289 
321 
324 
326 

28 941,52 28 691,27 

13 367,75 11 145,79 

15 573,77 17 545.48 

2.~2"0.0.2!.00_; __ . _ · - ·-~ 15~c3~~!(1,0_. 

232 002,00 156 366,00 

13 250,00 600,00 

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

XCF~GURXA I R YA (!7032014 1 D_1012qt2) 

strana 5 1 6 



Licence: WOUH 

Cisl;- ·~-,~: -·--- -. _ . _ 
pQfÓžky . Néie'ť PoJofký 

10. Zaměstnanci 

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12_ Sociální zabezpečeni 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Jiné při mé daně 

17. Daň z přidané hodnoty 

18. Jiné daně a poplatky 

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 

20. Závazky k vybraným ústředním vládn ím institucím 

21 . Závazky k vybraným místnlm 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 

29_01 .201514h 6m 2s 

XCR GURXA I RYA (17032014l01012012l 

. ~:nte~:~ t-. : -,~. ~ -:. ~~~ ',-_-~ -~--·~l~id?~~ --.~;:~ _-.·,. - ~,.' , .-. •-~- ~~~:; 

331 73 333,00 73 906,00 

333 

336 72 483,00 54 579,00 

337 31 066,00 

338 

341 

342 29 215,00 20 852,00 

343 

344 

345 

347 

349 

372 

374 

383 I 705,00 303,00 

384 6 900,00 5 600,00 

389 4 000,00 500,00 

378 50,00 26,00 

• Konec sestavy • 
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Licence: WOUH - ------- --
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v KC, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 7207 4183 
Název: Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31 . proslncl2014 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Komenského 13 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 72074183 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktf)l.íJ.da.le '' · 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

příspěvková organizace 

Město Opava 

553710222 

skola@zsnovysvet.cz 

www.zsnovysvet.cz 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

'Raz1t~9 ~~~~~E 

--------------- XG_RGUV>fA I.'!!~ (06012014 I 01012012) 

poskytování základního vzděláni 

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava, 
příspěvková organizace 

Komenského 13.74601 OPAVA 
IČ: 720741&3 _J 

Martina Procházková / Ing. Milada Pazderníková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 1 .-pf./ ~~ Podpisový záznam statutárního ~---~ l za správnost údajů I , / , orgánu - ·-------- --r· 

Okamžik sestaveni (datum, čas): 29.01.2015, 14h12m 4s 

------------ ----·--·---- --------- ·- - --
29.01.2015 14h12m 4s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 I 4 



Ucence: WOUH 

~-- Ná~l~~_y~_~hiri.!?st! ___ ._ •. _: _ _ .. -·· ~- - --·· -~-"· ~· ·-·-·-~---~-- .. 
1. Spotfeba materiálu 

2. Spotreba energie 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 

4. Prodané zbožl 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 

6. Aktivace oběžného majetku 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

10. Náklady na reprezentaci 

11. Aktivace vnitroorganizaCnich služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Zákonné sociální pojištěni 

15. Jiné sociální pojištění 

16. Zákonné sociální náklady 
17. Jiné sociální náklady 

18. Daň silniční 

19. Daň z nemovitosti 

20. Jiné daně a poplatky 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

23. Jiné pokuty a penále 

24. Dary a jiná bezúplatná pfedáni 

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 zúčtováni rezerv 
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

29.01.2015 14h12m 4s 

X~-~_GUVXA I~~ (060120_!~ I 010120_!_2) 

.s,. .. : r•".· ~ - --.·.~~~-~~=,t~:;;l~f;~;i~;··==:'·.;~,;~ ~~:~~~ 

· · -----·----c-, . :.?~--~---~------: _:_ ·ij~4: 6_s~-.9~ .. · ... :=~- .. -.-· .-··-· ~-:-2_ 322 8~Q;88 

100 796,56 501 

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 

7 664,00 

3 326,00 

313 357,54 

t 355 596,00 

433 458,00 

•I 783,00 

13 083,96 
76,00 

89 099,82 

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

273 068,96 

6 144,00 

4 629,00 

259 137,00 

1 082 082,00 

351 716,00 

3 809,00 

13 921.82 

159 649,12 
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Licence: WOUH XCRGUVXAJVYA ( 06012_014 /0101201 2) 

Čl~ 7;~: ;::.;:- : _- ~· :., . .' . . ;;, · syntetickýl_ .... . __ ... _ ---__ )_ -~~~;~:~~~~~L~~2-=~~~~;~~.::.~J;: ::7:~~:-
7

~-~=:-:~----~n!~t~ ~~!!o.~L~-- ~--- -=· __ -:;-_· =:=· 
'pofotky_:. : N?zevpoložkjt .. -: ·:: ·: 

.': ;" .. ;/ :;:,;;~~~ -=~;~;) _~:::: :: ·<: \/:( .::·. 

36. Ostatnl náklady z činnosti 

__ -_-_ !1.~ "-f~!!l!n?l~í.!!!!t'.~~í ·.• ; _,_ .. --~"'--~--_. _····-' ;·_. _ __ _ _ -'-'....:..c - · 
1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z pfeceněnl reálnou hodnotou 

5. Ostatnl finanční náklady 

~jl_l~.·~~:~i~!~~~-~:-~~~~fe_ry·-~~-~=-=- --=-~ __ . -~-- ' - --~--
1. Náklady vybraných ústředních vládních instituci na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery 

Hlavni Ctnnos,t .; :o : : Hóspodáfsk~ tiiJrloúi · HI{Jvni čifmbsl ' . ,, ; ' :· Hospód~fská činnost 
1 . . ~-~.:~ --~- . ~-~~i ;';::=:· ~ ::::... 2i :::·- ~ "!"· : 3 . \ _=: \~--~::·: ;. :;;, . --- · ~:: :;: :: ;_:· .. :" .4 · 

účet! 
::: .. :·: :· __ ·i 

549 1 600,00 500,00 

. -- ... .. - . . -----"- ;~g1 - -.- -~~---'~-- ,_. ~: . ;~ ___ ·· -' -~~--- -·' .:...::.:. ~~~-9~~-~----~--- - ·-· ·_· . __ ~ - - .c.._ 

561 

562 

563 

564 

569 2,01 2,29 

571 

572 

v . . c :D~_~,i~ř~~~ -:=--~ ~==:.-.·=-~-- ~~;~:~-~~~= ·=·=--:~:=:-~.- ~-~ -,_- ~- ~ -_---~--~~~- ~::·:~-=---~ --~ __ 6;j'~ . ----~-~:-~:~ -- ·:=-~, , ~: -=:~~~~--_,_ ---~ '-'-~"'~ = 
1. Oaňzpřijmů 591 6,16 

_; ___ t, ~"yi~~~):_;_~i-~~~-o-~~~ --~~--:-.~.:~=~-==--"-- ----· -------~~--- ---------- ---- ·_· :~ -~ - - ----~~~:· - - - ~-~ 1}'h!1- =~~:~ . .:.:==~=~--~:-. -=:-~-: _ _:_:--=_~ ~Kb1s1!~ _ -- ~- -- ~--.~;_- -- -
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 

2 . Výnosy z prodeje služeb 

3. Výnosy z pronájmu 

4 . Výnosy z prodaného zbcží 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

10. 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. Čerpáni fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

·•- ·• ··-· ·"' - -• ----- - •.4·- •·r- - · - - · . ..--~--«- ..,.-- •- -- -·-· ·~ 

-~"ll. _i_F::!n~~-~il í lljl),~~y 'L ~- _, ___ ______ ,.;. ~~..: '. _:: ___ ;_ ~---'"- -- _:__,___;;, . _ . .. .. .. 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Úroky 

602 

603 
604 

609 
641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

661 

662 

26 160,00 15 520,00 

I 971,71 498,78 

34d~ - -~ '- -- --'-- -- ~-'-- __ ; ·--" ___ _:_,~.::_: __ __ .:__"'' ·_. -· '- · c__:; ,40):41 - .. < · : ~-~=~- --:-:- · ~-

32,87 38,65 
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. ;;• : "':"": ~= ;':;: ! .. 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

~--'~:. ___ y~~o~~Y~ __ tra~s_f~r,il ~~ .:~. _; --' - ~ . .. • ... .... . -~ -- - . e- --· ··· 
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

· · <t _ ~Vý~~~~~_ekJ;l()~p:o~~f~piL_~,~ _ .. : .. __ · -- ~~:~~~~::.~ 
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodařeni běžného ůčetního období 

29.01.201514h12m 4s 

XCR~UVXA I VY~ (06012014 1?1012012) 

s",,~:: ··· ;~·· = ·- c:.;,r4f;8E~~~:;;~Z.i~;;,'~;:·=~rz;;~;·~o>j ==~~ .....• · "·~~ 
663 
664 

669 1,47 1,76 

. _____ ___ . -~- ~9~6~3.~( -=::_-=- · : ~-=-~--~~~-===-~_;=::=~:-:.,. .~1:3fs~~'~o~. :-~ ~ • · · ·. · -''· --~- -=--
671 
672 2 294 683,00 2 138 600,00 

- .-- - --- -. ---,---~ .,......----:""- ---.- -~: --:------- - ··""="---:·- - -

_:._....:.. .-----~-· -~-. ..:....:.. .. -~-----

6,16 

• Konec sestavy * 
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licence: WOUH 
~ - __ , __________ ···- .•.. ~~---- ··-- - - - XI?RGU.!:_XA I PYA (300520 14 I 05032014) 

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 
IČO: 72074183 
Název: Základní škol~_~ový svět, Opava, příspěvková organizace ~- ·- __ _ 

Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2014 

stdt6 ~Pett'Í jedi:!otky!:.;3K~ť'ťť~r:s,,u::;iit::i@~ř&~~:!m:f:!iM1f::;Wl~!m;mtWl~·~:mm~'~f~::~;:~~W;iim::~~' +1i:ťťit::~~i'f:,.:~f~~,11m~ .. ~í~d po~ň.ik~i:'·us~~li.it~~i:~~~Hill'1~\md~;!.(~0J~lliil~~1lliťJř;l!m~j*~::F:~md'·~··,J,fui;J!\ 
ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Útiajji Q organ~~:.ad 

Komenského 13 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 72074183 

právní forma 

zřizovatel 

Kor;ltá~thí ~<taJe- ,::,i 
telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

příspěvková organizace 

Město Opava 

553710222 

sko la@zsnovysvet.cz 

www.zsnovysvet.cz 

Martina Procházková 

ulice, č.p. 

o bac 

PSČ, pošta 

hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

poskytování základního vzdělání 

"f';w;'éilri;,tk!iil'~;vA9!'i' '~''"" :i;"ť!A li:::', : :, ' i' : ' ~ , : ' e ,,.,,,,,,! ;~i!i'i :~r,r: "''lli'l' ::, 1 ,, :, : ,,;1,!''"' 
I ?~Š NOVÝ sviT, Op~·ra, 

přispěvková organiza1;e 
I Kom2nského 13, 746 01 ObWA 
L IČ: 72074183 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

~----- /~--; 
·~c;: Podpisový záznam statutárního 

orgánu 

.----- - --.!'---;-
\ 

- --- .. , 
L _ _ . _ ___ - - ----+---

I L ___ _ . 
I 

_ __________ _j 

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01 .2015, 14h17m31s 
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licence: WOUH >!CR~if.PXA I PYA (3005201_4 1_050320_14)_ 

Účetní jednotka byla zřízena dne 1.9.2012 a je předpoklad jejího nepřetržitého pokračováni v činnosti. 

\~~~~\~iGT.~~i1l1@~i-~ij~~§';:t,'~~~ťW~~~~~-~GI;\r~i~\\\l~f~~fm;\\\f 

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k odepisováni. Používá metodu časového rozlišení náklad a výnosů. Zásoby účtuje způsobem B. 
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Licence: WOUH XCf'!GUPXA I P YA (300520141 05032014) 

číslo .. ·.· : ··· > . : •: •. •'\•< , :,;:, \· o·•: . ... 

l?..~~{ky_ . : ~~~ev_p?.f_EžkY. -- ~ , .... ::...:._ .: . .:. · · . . ~::'- -·--• :---~ o ;_. - · 
· --·· ·· ·p~~~1v~hj~~i ~~~~--~i=~- ~=~ ~~;~~ ·---~ ·-· .· .. ~::~~~€f~~~~e:! ..•. --.-. ~--ú0~·:.L_ ~--~ .. .·- .. .. _· 

P .1. Majetek a závazky účetní jednotky 
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

... .3· Q:>t?tni. maje!~k 
P.ll. Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 

__ _ 2. Vyřaz~.~é zá~a_zky 

P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni 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 podmlněné pohledávky z důvodu užlvání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

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

5. Krátkodobé podmlněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z j iných důvodu 

__ 6_ . . ~louh~obé_E_odmí~né ~hled~~~Y z důvod':J užív~_ní maj~tku j if1<?U os_«?bou ~jiných_dův~u 

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 podmlněné pohledávky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraní čl 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k j iným zdrojum 

9. Krátkodobé podmlněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řlzen í a jiných řízeni 

12. _D~outl_odotl_é podf!.1in.ě~é. po~~~~':'~. ~~-~OI,Jd~~ch sporu! spr_?vnich . řiz~ní . .!l j iný_ch řizen.i 
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 duvodu uživáni cizího majetku na základě smlouvy o výpujčce 

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

7. Krátkodobé podmíněné závazky z duvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z j iných důvodu 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni 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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33 366,00 

488 755,17 
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25 071,00 
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~Ai4:~~W·_.::íóf;~):m*~~·· Fit~~.t~.-f{.r:\~tl;~t:;~'i~~F~~~~:~t~v&·i~~~~·~;-~·nit~-~ó#ť9.~~~ri~~ýhij'_:~·~H~.: -!(\~*t11~1~fi~ 

Č.lslo ,, /" :,._' , . , : ··. ,. 

PP'.?tkJ : .!'J~z!.v.ťP'cJ~l<Y .... ~ ,_ •. ..1_:-_ •• :· ........ _ .......:...._ ____ ___ .. __: __ ..:,_ _ _ - -

P.VII. 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 zahraničl 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.mocí 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 garanci jednorázových 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 

11 . Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatn ích 

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

1_4 . .Qio':!_h~obé J?~~!_ně~~ :z:~va~ky_~e _:;ou~ních spor~, správ!!i~h. ř~zeni a ji_ných. řízení 
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmlněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmlněná pasiva 

5. Vyrovnávacl účet k podrozvahovým účtům 

PQdro_zvaholiP 

~ -~~: _ :.. . .. ~~ 

971 
972 
973 
9711 

975 
976 
978 
979 
981 
982 
98J 
984 

985 
980 

991 

992 

993 
994 
999 
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XCRG_UPXA I PYA (300~201 4 I 05032014} 

tiaNE 

- .- , -----;---_...,"':" 
~v~- ,·-~---~- -:--~.~~~~~ 

UCEřN/Otl~! . •. · ·~ · :~=~i,{.f:i~if:.:2 ,· _L:.:....::.:.... . ..: 

522 121,17 447 745,60 
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~;~~ky.\'' ~~z~~ pot;~~:· ;· ::;~;\;·,_;-''\,;;/;,_ --, 
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 

2. Splatné závazky vefejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně pfíslušnych finančních orgánů 

XCRGUPXA I PYA_ (30052014 I 9_50_32~14~ 

---~-: "F-~~~ ~- -;~-;:~-.-:~tN;::_: \~;,·:~~~-rtiig_~f!:~?! :~·;·-:···~trNut.i .·.·.·. ~- :· .. • :·_ ... ~-= 
72 483,00 

31 066,00 

38 007,00 

16 572,00 
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Licence: WOUH XCRGUPXA I PY_~ (300520_14 I 05032014) 

:A~::;~~~(6{~t.~~~~.p:t;;~~.:§~'~'~·~~~ťJ:~:~j~~I{~l::~~,~óň~~ .. ~1lf .. , .. é~1r- ';).i 

Nemáme informace o významných skutečnostech souvisejicich s účetní závěrkou a finanční situaci účetní jednotky. 

~A:Jzg:;:~m~rr®~e~ .~~~:§::~~~~~tiTS"~t~~~[~i*~~9~~:!'~l1l!im:m~ 

V organizaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žadné informace o nejistých podmínkach či situacích. 

~~~R~1:·•rijt~~~P~:,~~~~~\:§16~- o.~~~[~m-!rt,m~~~rumlmrnll~!!m~~:ffi~1mv· ~-

Účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, ani žádné v průběhu účetního období nenabyla. 

l~§;mmiTitfťfft:m~~~ .. :~~~~~1:::ei~ij~tJJ-i;:ť~~f~~~+.~J~J~1I~%1~t~lli~ 

Organizace nemá investiční fond. 
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;~1~l~~~r~~~~~";~mrt~; · 
~('5;;,ó:·~r ::;:;: :. =· ~} 
položky ,,. Název f)óložky 

8.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

8.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 

8.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

8.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

29.01.2015 14h17m31s 

XCRG l}PXA I PYA (;tqOS.2014 I 050~?.q14) 

·--'~-· 

S~rrreriťf~~:·~=~~~ --~·:-~:~~~~~:~,~~~::-----~lfťi~ifJ.e~~ť! :• .· ' ~"·,r-~Z~~~ ·.·~: , ' ,.,, • ~ .. ~· 
364 
364 
364 
364 
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Licence: WOUH XCRGUPXA / PYA (30052014 10~~~2014) 

[~~:~~1~:.~~~-~-~ijji~f~;~i~@~~~l~'''P~i§~~~~}~;y~ij~;j;~;L1.f4m~_~i;:A~~t:~:j.~~:;{~~~~:; #:·_i:~9;1~~: fť~h,~{~;y~,~;:i9·fí~6~~r~J.~~~~~~itrl)-~j~tK~.1~j:~~~~~ 

Cisto . 
:•.·· •:_.•: r- ::.·.·.-·• :-~ -- .-;\.· .· . ·:~~lNJ::~,-- -~~. ;o~S!~!·~~~~~··:~ .•. ·.-.• ~ ••. , -~~L~--... · .... ~--~~~ 

Snížení stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 
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Licence: WOUH XCRGUPXAl PYA (:.~052014 ( 05032014) 

:1f>~~~m~c:~~~~P~i:~m~~-1~lii~~~J:~,p2:~~~&I~:-~:§ijfffi~~~~~i~mT!l1~ilJJ!lillflm~!~l1~nt~f@~!mŘ~illmtr:::lli1m;1:~~mm!Fli~ml;ii;:~:l1 

'·ij;~~'f(~:;;vfi@~~n~QEť~l~~:~'ttí'ěřÝ1;~6-(~h-;~9~tnk~·~-·~~hY~:iiP~t?~t~lit~~~rv~~l[iJ<č®a, :.~l~]~l~~~ 

~(.:)~4J~::H)::'9ci~~~~"-'~~~~:rr~~~~!t3.J~~~~-oJ.m••P9.r~$i~m.:9~~&:1n.y~ti::iinih11i~l1!;~6.~rr.-_·.kd~Jfi~Jm1!lTI~~JOO~~i:~j~:llil~J 

:J;}J~~~~mif~m~rK~:\IÝ~~-9~~~iiF\fílWi:&n~~W6h:pQ*;:m~~-~--~~-~i~·'P1't~~rilc>~e~fťfef~1i~Y:m.:i)j~~;~~~rri-:.:~~~J~~~~~~@\W,;J.~~~~;~m~~~~J.~l;:~~ill 
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Licence: WOUH XCRGUPXA I PY A_ (3005201_~ I 05032014) 

~·~P!Pfc~ -~-- :2 < ·~ .. _~'Pi1uE~fiář.~Ť!~~r_~ · ~-·--~-~~,_i_]_~: •• ·· ·· ~-~- ·. o -~ - . -~. ---. · - .--,-- .- - - "tá;ika. 
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Licence: WOUH >}CR_GUPXA/ PY~ (30052014 105032014) 

!f. pb!_oj_c_é d"'--:-~. e~~~~cj -!~fotriJf!.c_~~- ~ ~ ·_· _ · -~ ~ -~_.::.:.:. :..::. - -. -· 7 _ .. -----:--~-=- ----~~~~8 
-- ~· -· - --

BJV.2 Použitá dotace na přímé náklady z MŠMT 1 852 000,00 

B.IV.2 Přijatá provozní dotace od zřizovatele 431 740,00 

B.IV.2 Použitá dotace na rozvojový program Zvýšeni platů pedagogických pracovníků UZ 33051 3 149,00 

B.IV.2 Použitá dotace na rozvojový program Zvýšeni platu pracovíků regionálního školství UZ 33052 7 794,00 
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Licence: WOUH - --·- ---- _ )(_C!!._~UPXA IPYA (30052014/05032014) 

~P_O!o~c~ -~---·-----~· -. DPP!~vi;ícl info(.m,i!_c_e_ -------~~--· ...... - - --- Cástké 
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Licence: WOUH XCRGUPXA I PYA (30052014 I 05032~1~) 

-~~.~ _ _.:~ .. -: :: _:_ ' ."' ' '": ,.,~--·-.·~····::- ·~--~ --~ .. -~ .. ~. ---.-·.·--~-_-:-:-· ·· :·: ---~-·-

}<.E.C?.t.E.iP._~,;~ ;._:_ , _ __:_:_ .. _ popifiui(gt ~~ť.~~~~~-; ~-;._;._:_ . . ·.· ,_ ~ ~-'" "--- i.-'. __ ----· ·· ~~-----... . .. _ _ . ~-- t .§stke 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

r,~~1~f..<?~~;,~~,~~791P~1l;~~G~.~!~~~!\'P"éiir~,~;'~'4if~rJ~rm~~~Thi~~l:t4~~rJ~~i{~ 
------~--~· 

. ::_;.:_,\:. ' t:: ·· Pololka 

_9f_s)'? . :~~~~ev .. , .. 

A.l. 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 plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 

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

A. lil. Čerpání fondu 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravováni 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištěnf 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 
9. Ostatní užíti fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 
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12 885,96 

12 885,96 

10 664,00 

990,00 

600,00 

2 604,00 

6 470,00 

13 367,75 
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b:w;m!r:i:t!f. ·.'r~·~ie.r.vniiiP~ii~;pi,l$p~v~6;~.*-ré~If.~ri~iř~ic:li.i~ti~~~tfiiiimí ·~arn9sptá\ttiirri.~elkr~Tiv~~liY·ob~i. ·:.;w~;;H:r~.r;:;~Til!~j)iJmr:~r: 

0.1. 

0.11. 

O .lil. 

D.IV. 

Počáteční stav fond u k 1.1. . ; .·--·· . ·-· -· 
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 ------ -- · - . 
Čerpáni fondu 

1. U hrad a zhoršeného výsledku hospodařen i 

2. U hrad a sankcí 

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

5. ?st~tr_lí čerp_á!'Jf 

Konečný stav fondu 
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_Cl~;~jj_' .. ~ázev"~ .·~~ --~1 
Po/otka ---~- ···-~--...,.-, -- ~ ,~· -- ·· -··~- -·-

; .. ·, ·.· ·'!: 

__ .......,;,__:.__ . . ·--------__ .:..._ __ --·--·-- ------ -·"--

: .. ·;,.. . ..: .. -.i~-:: : 

•. ...C-'-.C..----~~ a.~~i}_t= _(J9E!_Tjtr~f?!?_o~í 
F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. ·--- - "· --
F.ll. Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zfizovatele 

3. Investiční příspěvky ze státních fondů 

4 . Ve výši výnosů z prodeje svěreného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a pfíspěvky od j iných subjektů 

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

7. t=>...!_evodY. !:_~ezerv~!.~_o fon_d_~ 
F.lll. Čerpání fondu 

1. Financováni investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

... .. _4._ P.osíl~~l_zd_~oj~_!:!rč_ent_~k_fin~cov~r:!!_ild~žb.Y.~-opra.v !!lajetk~ __ 
F.IV. Konečný stav fondu 
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----:~:--·:. , -·-cf_::::_ " ;~:=:~ =~~~-;-~t ~~~~=:~;;_ .) •~o: <:: ;; ,,;;i~-,,'f"":; 
G. Stavby 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytově jednotky 

G.4. Komunikace a veřejně osvětlení 

G.5. Jiné inženýrské sitě 

G.6. Ostatnl stavby 

~-~1!01lli\~1l~~~m~:l;~~I~~~~~~~i~~~ř:l~ttrum~ml~~~fmt~mPil~li~1m[t!~t~f;1}ill~rnm~~;t~l!!m1~iillffiii~mu~~l~ill 

·, "f-:~=~~~~=f~ .~l~. 
-~ .. ·-- ·---- •.-

-- _:: .~::·~:"'!:":~:;_~~ .- ?;~:j • .; ..••.•. ·.··.- .. r 
. . .KOREKCE .... ~ . 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybnlky 

H.4. Zastavěná plocha 

H.5. Ostatnl pozemky 
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Licence: WOUH XCRGUPXA I PYA (300520?1 / 0_5032.014) 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplnění: 

Čislo Poznámka 
sloupce 

1 IČ je identifikačni čis/o osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno českým statis!íckým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo tivnostenskýmůřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetnl 
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejfž prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno účetnlj'ednotky, v jejlž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodnim jménem účetní jednotky zapsané do obchodnlho rejstflku 
je obchodní firma. 

3 lé je identifikační číslo osoby (čfselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu) , které jí bylo pfiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstfíkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účet ni 
jednotka /Č účetní jedno tky (účetnf jednotky), za jejlt závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodní jméno účetnl jednotky, zajejft závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodnlho rejstflku 
je obchodní firma. 

5 Oatumem poskytnuti garance se rozuml jej/ zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmlnéného závazku se rozumí den poskytnutí p ísemného prohlá~ení ručitele vente/i oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu 
směnky), není-li dohodnu!O jinak, podpisu záruCnf listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky českou republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuá/nlmu čl poslednlmu rozvahovému dni. 

7 Den a měsíc účetního obdob!, za které je sestavována ůčetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajlclmu z garance. Plněnlm se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za púvodnlho dlužnlka z titulu poskytnuté 
garance, nebol' dlužnlk nenl schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podroLvaha. 

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z t;tulu konkrétního ručení či záruky. 

10 Účetní jednotka uvede t íslo dle násiodujlclho výčtu: 1 -Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2- Dluhové cenné papíry (vtetné smének),3- Pfijaté vklady a depozita, 4- Ostatnl dlouhodobé závazky. 
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Poznámky k vyplněni: 

Ci sto sloupce Poznámka 

1 Cislo a název veřeJné zakázky, jak je uveden ve Věstníku vefejnýr:h zakázek 

2 Padle charakteru služeb, které jsou předmětem vefejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujlcíha výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzděláváni a související služby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládání s odpady, D- Sociální služby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G- Ostatní. 

6 až 7 

9 až 12 

13 

14 a 15 

16,18,20,22 

17, 19,21,23 

24 

25 až 29 

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rak ukončeni stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové vý§i od uzavřeni smlouvy. 

Rok zahájeni a rok ukončeni plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na potizení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

Celkové výdaje na pořízeni majetku v platbách za dostupnost. 

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvér poskytnutý dodavateli a další). 

* Konec sestavy * 
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