
Licence: DJX9 . ·-·---- - - ~ ---------
XCRGURXA I RYA (17032014 I 01012012) 

ROZVAHA- BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Obdobf: 12 I 2014 
IČO: 70999236 

Název: ZŠ liji Hurníka Opava, Ochranova 6, příspěvková organizace 
--- --·-- - ---· · ·-··-··- · - ·· ·-·· -·· ·-· ···-- ---· ·-···-·- - - ···- ·· .... - -- . -- · ·-

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

t:íčetnt jE dnctky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

Ud~JI: c orgc1•'1~ZeGi 

Ochranova 6 

Opava 

74601 

identifikační čislo 70999236 

právní forma 

zřizovatel 

přfspěvková organizace 

Statutární město Opava 

553714065 telefon 

fax 

e-mail skola@zsochranova.cz 

\fiNVVII stránky 

~)sobe vdpc,\·x.. ~ ~~ z.a t.,Gatníctvi 

Bc. Marie Vaňková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

~-~-··--- ·c 

I , rtt Cť; 
'-----· - - ---~ --~-- -

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2015, 12h46m15s 

17.02.2015 12h46m15s 

/ 

Místo · ··}: ,k 

!;,ředrnó~· 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Ochranova 6 

Opava 

74601 

vzdělávací a výchovná 

pronájem nebytových prostor 

801020 

úc~· -u·;l' r -
ZAKLADNfSKOLA 

Ilji Hurníka 
Opava, Ochranova 6 

příspévková organizace® 

Mgr. Manfred Hubálek 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu ~tAl 
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Licence: DJX9 

Cf s/o 

polotky Název položky 

A. Stálá aktiva 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývojo 

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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

- - -~o:_ ~~~u~o~-o~_Ý ~~~~~ ~~~t~_k ur~~-"-'-~ e~~?_~J!__--
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 

11. D~o_u~?_d~!>t ~~t~ý_ ~~!~~~-k u~če~ý ~ er~~~ji ____ _ _ _ 
Jil. 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 

. _ _ 6._ ~~t_atn~~!~~~?~_o_b_t~~~n}_':!'_~j-~t~~-----
IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

XCRGURXA IRY A (17032014/01012fJ12) 

-:;:;,r - ..... ··-_- Obdob{ 

útet , . · Brutto ·Korekce 

____ J - -· 
Netto ! 

Minulé 

--------------·- ·-- - -----· -- --------·--·--- - ------ -- -
------- ------ 44 498 ~~8,32 ~? 777 580;48 ___ 1~- ~~~~~~~'!.. _____ _]~ 703 ~~~'!. 

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 

58 716,00 58 716,00 

58 716,00 58 716,00 

-- -- - ------------- ····- -------·--
44 439 742,32 27 718 864,48 

6 551 178.00 

31 002 490,70 21 353 259,06 

I 477 821,70 957 353,50 

5 408 251,92 5 408 251,92 

- - - - - - - -------·- ---- ----
16 720 877,84 16 703 707,84 

6 551 178,00 6 551178,00 

9 649 231,64 9 718 044,64 

520 468,20 434 485,20 

17.02.201512h46m15s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 216 



Licence: DJX9 XCRGURXA I RYA (1 70320 14 1 0 10120 12) 

--- - -· ·-- ·--·-· - - -

Čfslo_ 

poloŽky Ntlzev položky 

---------- -~: .. ~F--- -- "'""' 
účet 

Období 

-----'-..-----,-~~i ---· Běžné Minulé 

Korekce 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 

El. Oběžná aktiva 2 207 776,28 2 207 776,28 3 787 370,97 - ---- ----- --------------~---------· --
I. Zásoby 

1. Pořízení materiálu 111 

2. Materiál na skladě 112 

3. Materiál na cestě 119 

4. Nedokončená výroba 121 

5. Polotovary vlastní výroby 122 

6. Výrobky 123 

7. Pořízeni zboží 131 

8. Zboží na skladě 132 

9. Zbožl na cestě 138 

--~-~:._~~t~ní_ ~~~obr _________ _ _ _ _ __ _ 139 
·~----------- --· -- -----· 

ll. Krátkodobé pohledávky 193 974,22 193 974,22 2126191 ,75 

1. Odběratelé 311 2 400,00 2400,00 2 400,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 88 050,00 88 050,00 175 840,00 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 

9. Pohledávky za zaměstnanci 335 484,00 

10. Sociální zabezpečení 336 

11 . Zdravotní pojištěni 337 
12. Důchodové spoření 338 

13. Daň z příjmů 341 

14. Jiné přímé daně 3112 

15. Daň z přidané hodnoty 343 
16. Jiné daně a poplatky 3.44 

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi l<IG 
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 
29. Náklady příštích období 381 9 956,00 9 956,00 30 452,00 
30. Příjmy příštích období 385 93 568,22 93 568,22 

31. Dohadné účty aktivní 388 1 917015,75 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 
------ --- - ... --- --- .. .. - .. - - .. ·- - -- -- - --- .. . -- --

17.02.2015 12h46m15s !pro~o~4no sy3Mmoem 1./C~GOR.DIC/l>s{Jo/. s r. o. strana 3 1 6 



Licence: DJX9 XCRGURXA I RYA (17032014 /01012€112) 
---- --- ·--·----- - --- ·- · -·-------~--·· o ,••-A ~ • '• • • • - ---·--· ·--- -•-• 

Obdob/ 

Čfs/o Syntetický · Běiné · ·=; .. • Minulé 

položky Název položky 

__ r __ _ 
rJoot Brutto Korekce Nett~1 

-- - --------- -- - - --- - - - --- ----- ------ - -- - --·- - --
liL Krátkodobý finančni 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 

g_ Běžný účet 
10_ Běžný účet FKSP 

15_ Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17_ Pokladna 

17. 02.2015 12h46m 15s 

2 013 802,06 

251 

253 

256 

244 

245 

241 1 862 394,70 

243 135 586,36 

263 

262 

261 15 821,00 

Zpracov{Jno systémem UCR® GORDIC® spol. ~ r. o. 

2 013 802,06 1 661 179,22 

1 862 394,70 í 532 492,86 

135 586,36 111137,36 

15 821,00 17 549,00 

strana 41 6 



Licence: DJX9 
_!__ _ _ _. ·-·-~ ----·-

Čl s/o 

pofotky Ntlzev pofotky 

_______ ____________ F ____________ ----
Syntetický · Obdob! _ 

útet Bétné Minulé 

~~~nr~Jw:·:~~~iV~' QI$4~15M '.&~~i'~~~~~~~'llif~~~i~\~;~~n~~:N;~~~~;~;;~~~:;~i~\~~;ť(i:;\"~-mí!~ť~t~:t'~_'·: ·i'~4::?Hl~l~}~mh\fE~·: • '8,.~28' s~~t ::~~!1!i~t.~~~-~t~l~'ill~o -~n ot~~ 
--------- ·-···------~--------------------

C. Vlastni kapi~- __ 17184 570,~ 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 16 720 877,84 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pofízení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové roz:díly 

5. Oceňovací rozdíly pří prvotním použiti metody 

6. Jiné oceňovací rozdíly 

__ _ 2:_Q_pr~vy -~~nu~t~. ?~~o~_í __ _ 
ll. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvofený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

_ ~-~~n~~produ~<;e -~ajetku, í~~es~ični fo_nd_ ·-----· 
111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím fízení 
3. Výsledek hospodaření předcház:ejících účetních období 

401 

403 

405 

406 
407 

408 

411 

412 

413 

414 

416 

431 

432 

- ---

16 835 931,84 

115 054,00-

382 457,84 

20 756,00 

145 402,51 

95 762,50 

120 536,83 

81 234,81 

81 234,81 

17 089 346,53 - - ---
16 703 707,84 

16 818 761,84 

115 054,00-

341 933,69 

21 881,00 

110 288,36 

72 057,50 

137 706,83 
-·--·· --- . ·-
43 705,00 

43 705,00 

- ----,--- - ... - .. ..... .. ----~---
3 401 732;28 D. Cii;ÍZ~?!! _ _ 

I. Rezervy 

_ _ ~e::;ervy _ . __ __ _ _ __ 

ll. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé pfijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
8. Ostatní dlouhodobé závazky 

-~louhodo~ép_ř_ij_at~_:áloh!:_na_tra~~f~_ry___.~-------
111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 
7. Krátkodobé přijaté z:álohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

17.02.2015 12h46m15s 

·- -···-----

441 

451 

452 

455 

458 

459 

472 

281 
289 

321 

324 

326 

1 744 083,63 

1 744 083,63 

20 408,21 

í4 500,00 

Zpracov~no systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

3 401 732,28 

381 22,38 

57 400,00 

XCRGURXAIRYA (17032014 /01012012) 

strana 5 1 6 



Licence: DJX9 ------------------
Čfsfo 

poiotky Název položky 

10. Zaměstnanci 

11 . Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečení 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Jiné přímé daně 

17. Daň z přidané hodnoty 

18. 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 

-· ---- --- - -- -- --· 
17.02.2015 12h46m15s 

- Synteii~kÝ \f-----
účet 

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

344 

345 

347 

349 

372 

374 

383 

384 

389 

378 

• Konec sestavy • 

Období 

Běžné . 

761 472,00 

308 234,00 

133 842,00 

100 754,00 

275 726,00 

45 317,42 

27 780,00 

56 050,00 

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

XCRGURXA I RYA (170320141 01012012) - ---- - - -. .•. .... . ... . " _, _____ " _____________ , __ 

Miiu.ilé 

658 395,00 

377 818,00 

78 815,00 

1 937 382,00 

49 059,90 

28 900,00 

175 840,00 

strana 61 6 



ljcence: DJX9 XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 /2014 

IČO: 70999236 
Název: ZŠ liji Hurníka Opava, Ochranova 6, příspěvková organizace ---------------- -------------------

ČfsJo Syntetický Běžnéobdobf ·- ·-- ---+· ·- ~ ~ ------·-···-· . ---· -···- ---- ---- - - ---- - - Minulé období 

polotkY Název polo2ky 

__ 1._ ~áklady 3_~!~~~~t~----· 
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 vlastní výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

1 O. Náklady na reprezentaci 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Zákonné sociálnl pojištění 

15. Jiné sociální pojištění 

16. Zákonné sociálnl 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 předáni 

25. Prodaný materiál 

26. Manka a škody - - -- ~ .. - ·- - · 
17.02.2015 12h54m40s 

účet l Hlavni činnost 

16 487 002,27 -- - -·--- ---~---· - - ---
501 374 804,92 

502 I 004 790,57 

503 

504 

506 

507 

508 

511 165 590,84 

512 19 908,00 

513 828,00 

516 

518 617 344,83 

521 10128817,00 

524 3 399 939,00 

525 41 617,01 

527 150 744,15 

528 

531 

532 

538 

541 

542 

543 

544 

547 

Hospodi!Jfská činnost 

2 

Hlaynf činnost 

74 162,00 17 471 924,37 
------ - -------- --- - . 

5 166,50 392 922,15 

43 739,50 1 220 792,09 

3415,00 335 525,66 

12 239,00 

8 093,00 601 390,55 

1 o 524 865,00 

3 445 057,00 

43 314,03 

140 995,00 

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

Hospodáfská činnost 

4 

···-·---
74 825,00 

~· - -··· -~- -

5 058,00 

45 011 ,00 

3 330,00 

7 980,00 

strana 1 I 3 



Licence: DJX9 - - - --- - - - --- - ---
Cislo 

polotky Název položky 

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 zúčtováni opravných položek 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

36. Ostatní náklady z činnosti 

__ !!.:__~.!._nanční náklady _ 

1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5_ Ostatní finanční náklady 

- - - - ------------ - --- - - -
_1_1~---~á!_lady ~ tra~!=!Y_ -.. -- _ _____ .. ______ --

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních institucf na transfery 

V. 

1. 

~: ___ Yr.~~sy z činnosti _ 
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 
... - -.. - - -- - ----- --·-·--- - -
17.02.201512h54m40s 

XCRGUVXA / VXA (06012014 /01012012) 
- - --- --- --- --- -- - ·--·-

- --- Syn't;tf~ Běžné období . -Mí~-;;;i";;bdobf 

účet i Hlavnfčinn~s: Hospodáfská činnos: ~lavnl činnós: 
.. 

548 
551 

552 

553 
554 

555 

556 
557 

558 

549 

561 
562 

563 
564 
569 

571 

572 

601 

602 

603 
604 

609 
641 
642 
643 

644 

338 737,00 

226 865,95 

17 015,00 

-- --··· -
140 545,00 

94 850,00 

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

13 748,00 325 735,00 

397 079,89 

32 009,00 

13 446,00 

- - - 1~3175!0~-=----~·-.--39(218,8~---- - -118 530,0~ -

123 175,00 118 530,00 

100 390,00 

strana 2 / 3 



L(cence: DJX9 --- -- ----

Čls/o 

položky Název položky 

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 

_ _ I_L_. _ Flna~čni výno.!L_ _ _ _ 
1. Výnosy z prodeje cenných papirů a podilů 

2. Úroky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

XCRGUVXA I VXA (06012014 / 01012012) 
~ - - ----·· ·--- . ·- --- .. .. -~---· ... ··--·- · _,._ 

--,- - ------ --- ···- - --- ··----·· · -··· ···· · ··· · · · ·- -
Syntetický! Běžné období 

účet lila vnl tlnnost 

645 
646 

647 
648 21 125,00 

649 24 570,00 

2.213,83 --- --
661 
662 2 213,83 

663 

664 

669 

Hof;podáfská činnost 

Minuté období 

HlavnT"činnost 

296 728,86 
100,00 

Hospodáfská činnost 

'----------5 95~,02 ···--- -

5 953,02 

- -- - ---·- ---- ·--- ---- ------------ -
....JY: ~ý~osy ~ ~ahsfer~----- _ _ __ _ . _ _ ____ _ ----- -· ______ _________ _ 1 ~- 3!!_~65,3~---·· 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních instituci z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních ínstítucf z transferů 

- - - ----- -- -----...,....--------------------~ 

~-- _ Vý_:;~~ek .:_hospodařen.! 
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodafení běžného účetního obdob! 

17.02.2015 12h54m40s 

671 

672 16 376 465,25 

• Konec sestavy • 

32 221,81 

32 221 ,81 

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

17 068 752,49 
-~ - - ---· -- ---· --~----------

17 068 752,49 

• ' ··--- - - --..... ---------.. -· 
49 013,00 43 705,00 

49 013,00 43 705,00 

strana 3 / 3 





Licence: DJX9 

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Obdob i: 

IČO: 

Název: 

12/2014 

70999236 

ZŠ liji Hurníka Opava, Ochranova 6, příspěvková organizace 
- - -------- - --------------~----------

XCRGUPXA I PXA (20032014 I 05032014) 

'A"~~:-·,:}~:;:r_n,fq;tfjí*~~-~®J~:~:- t;;.P~~j~-~-~á~9~~ ::i+ill~+lílt;~J,~~ť~~~~~l~ll~ii~~~t~ťfi~ill:M~;b~j~~~~~!~~~-~-!:~~i~i·- --- ---.---.- ----- "'' __ , .. ·-,.,.,", ··--·· 
Obsahov~ vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikace nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. Organizace odepisuje movitý a hmotný majetek nad 40 000,- Kč 
podle ČSU 708 a daných směrnic magistrátu města Opavy. Od roku 2012 je účtován DDHM nad 3 000.00 Kč a DDNM nad 7 000,00 Kč na účet 558. 

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, prostřednictvím 
rovnoměrných měsíčních odpisů. Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy, které jsou úč~ovány v období, s nimiž věcně souvisejí. Ve vedlejší činnosti organizace provozuje pronájem 
nebytových prostor, náklady se účtují dle kalkulace. V roce 2014 se škola zapojila do projektu EU- Registrační číslo: CZ.1 .07/1.3.00/51.0034" Cloud je budoucnost vzdělávání" , který bude ukončen 
v roce 2015. 

---------------------~- ----------------· --- - - - ·. . ·-··-·--- ·-·-
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 /05032014) 

ČisTo · · ,,~:. ";_,_:,,:,,.:;:,:.".:,,;·.":,--:, · 

poiotky Ntlzev pótOŽky 
.·:.:: • , , . Podrozvaho1~ OčETNf<}_!lE_':!._~. 

·_ '· · ., Očet BĚLN~ -~- MiNUu= 
·---- -- - - - -- --- ---- - --- - - - - -· 

P.l. Majetek a závazky účetnl jednotky 4148 973,48 
1. Jíny drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 156 677,45 
2. Jíny drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 638 099,26 
3. Ostatní majetek 903 354 196,77 

P.a. Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 

2. Vyřazené závazky 

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 

---
911 
912 

921 

922 
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z ~t!_~~cl_'!_ _Užívání majetku jinou osobou z jiných dův~~~-- _ .. ____ _ _ _ _ _ ~?6 ------
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 zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z pfijatých zajištěni 

1 O. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

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

.. __ 12. Dlouhodobé po~in~~~_p9_~dávky ze ~~-d_ních sporů.'!!:':~_nfch řízení 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 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 prevzetí z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

931 

932 
933 

934 
939 

941 

942 
943 

9.!14 

945 

947 
9118 . .. 

961 

962 
963 

964 
965 

966 
967 

968 

17.02.2015 12h5Bm38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

182 294,00 

182 294,00 

4 093 891,71 

151 468,05 

3588 226,89 

_ _____ _ 354_19_6.!}_ 

-----------~ -· 
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014105032014) 
- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - ·- --------·-- ------ ---

I8-47ffiht~Jtria~~:P.9#!:Ei;~i:t·aa~t;·:~-:~~~9~~:9._š.tl!Y~··~~tQ:,~:~~~~tpod.r8~~~:a,V&~-":~:~Jet~:•·~fufi~~li~~J.~l!Aa~~!~li~~l!~~~-1~~llii~~1!!·l~~~;llill~~w~;lť~!~~~~l~li!~l~~~:~~~~~i~\lt~~rr~~~1~@m~~ 

Cís/o Podrozvahový úCETNI OBDOB{ 

poto:tky Ni!Jzev polo:tky 
- -· -~----------

úč!et BtlNĚ MÚ>JUI:..~ - -··· -··'--~----'--

P.VII. 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 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 

1 O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

11 . Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 

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

_____ ..!~ · _ _EI~uho~o_~-~P.?_dmí~~n-~~-ávazky ze soudních s~C>r~ ~ spr~~ních řízení aji~~ch ř~zení - - - --- -· 
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 
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., 331 267,48 4 093 891,71 
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Licence: DJX9 

Č/s/o 

paiotky 
.. ; ; .. '~; .. 

·-~--~-

'~- -?' :, ; . t--~ 
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 pfíslušných finančních orgánů 

·- - - - - - - - - - -- -- - -
17.02.2015 12h58m38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r_ o. 

XCRGUPXA I PXA (20032014 1 05032014) --·-- - --- - - ·---·. --- - ··- - . ·---- -· 

.ÚČETNI OBDOB{ 
BĚtN{{-----.::-----··---iÚNULÉ 

308 234,00 

133 842,00 

263 361 ,00 

114 457,00 

-· . - --
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 105032014) 
----·- -----------------------

Ogranizace nemá informace o významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou. 

V organizace ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. 

Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitosti. 

:-~~~:~;;;:wf~:: :,,~,~~~,:~~=::P:9~J:~:;~ ~: ~~~p~-~~~:\~\~:: ť-~~~~i~~H1U~~r~a~i~~~~~m~~*-t~~~~ili~w~~~~ft~i}t~l~~um~m:~~i~~~~~~:.~~i;~~~ 

Organizace má zůstatek investičního fondu krytý. 
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Ucence: DJX9 

Č/s/o 

polotky 

8.1 . 
8 .2. 
8 .3. 

8 .4. 

Poskytnuti úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostredků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktíva se současně sjednaným zpětným prodejem 

XCRGUPXA I PXA (20032014 I 05032014) 
--· ------

Syntetick)iF . ·. ~~T_N!_(j_šoosf --- · ·--
útet . . BĚtNE ,,. , MINULÉ 

364 

364 

364 

364 

- - - - .. ----- - - - --- - - -- - - - ------ --- - - - - - ·- ·- ·-----
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 I 05032014) 
------ -----------------
-~~-:·~~. t>pp~~~jr~r::~~f9.t~ace:.~·,polozJ<ir~t,~9#V~hy{~~@JI~-1 ·;;,_JjJ~#~~A~~ť~iJ~PflQtkY~· •~'·'':čAf:Tra;~sJ~f:Ý-Tiap:ořfi~~í,.~!6ijll§~~~~;~p; rtl~j~(,~~,·~.:i~!L-~~TI~~1[J~~~lllliW.ř~lil~~~U\;~~~lli~M 

Čfslo 

položky 

C.1 . 
NáZcev pololky 

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 

···---· - - -----·-

ÓCETNf OBĎOBi 
~----Bc~~::":t-N--=-~--- ---- -----MJNULÉ 

--·-··---- --- ------ --- - - --- --- - --- ---·------ -----
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 /05032014) ------- - ------ - - -·-- - -- --

:.q,~á\J~,Ý~m'~r*•-~~"~~~-i~~~-~tJ!((t; ·.:~:·.~:~~~Jmt:~P.r9~!~9ť<>~~"ě,hy.~fi·{j·~~Y.IJ1#..t>'~~Qb.~rij:A·&~;~~i:~\~~~~~~Gi< '[;~ťt~~~-~~ill;, -·~~;,. :~:· .. :.:· ··· ···:;· :~~l· .,.; ···~ťi!\fS.~\··\·· 

·.Q~,§Y;IiY.~-*~·;·.9~:~riě~í"~-~9.1~'tfp·.t>~~m~~:-~.; ~~~·Hrm:'p:~:ř§~'!~rn:9c~·~~riý(f~.J!:~Y:w~~ptl~.'· 

-Q~~W~~rt1iro~J1i#·\Y9~~-,9*~~~iH·\V·Yťněf:y .t~~ffť~hH~~~~r#ku·~- '·e.~,~iiflJ?9rps~~řri (}~~fl~~x~·~Jihv,rr; .o.z~d.sp,~é_r.iiď;,\\11~~F,i.Wi.é'.\i;~~!~l~~g~~~ř~*~~\~~í~%\~Witr ;· . ..:·;-,~li · ~. f~ ... ··, ~· ''"nf~:ťP' ;,· ~ ·• · 

- - --- -- -- ----- - · -- -- - ----- ·- -- --------- - ---
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Licence: DJX9 
-- ------ -- ·--- - ---

- - ------- --------K po/otce Doplťlvj(cl informace 

A .ll. Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech se tedy vlastnictvím 
zřizovatele. 

8.11.4. Záloha plyn 

8.11.4. Záloha lyžařský výcvik 

0.111.7. LV 1.- S.tř. 

D. 111. 30. Přeplatek plynu 2014 

- ·- -·---------··-·------------~ - ----- ----- ----·----- - ·--- . --------
17.02.2015 12h5Bm38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PXA (20032014 I 05032014) 

ČfJstka 
~---'----'-----'-· 

56 050,00 

32 000,00 

14 500,00 

93 568,22 
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 1 05032014) 
--· ~ - --- - - - -- ·- --· -- --- · 

Kpolotee Doplňujfcl informace . čsstka 

B.IV.2. Dotace zřizovatele na pokryti provozních nákladů . 2 436 500,00 

8.1V.2. Účelový příspěvek na zájezd pevěckého souboru Domino do Rigy 100 000,00 

8.1V.2. Projekt "Zahrada" na Pekařské 40 000,00 

8.1V.2. Neivestiční příspěvek na dobudováni zahrady na Pekařské 28 137,00 

8JV.2. Dotace kraje na pokrytí mzdových nákladů 13 573 000,00 

8.1V.2. Dotace kraje ÚZ 33047 9 400,00 

8 .1V.2. Dotace kraje ÚZ 33051 21 505,00 

8.1V.2. Dotace kraje ÚZ 33052 105 102,00 

8.!.16. čerpání z Fondu odměn 21 125,00 

8.1.17. Pojistná událost 21 155,00 

8.1.17. Příspěvek MMO "Adaptační kurz pro žáky 6.8" 3 015,00 

8.1.17. Poplatky za vystavená vysvědčení 400,00 

8.1.8. Výnosy z úplaty ŠD a ŠK 94 850,00 

··-· - -- ------· 
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (200320 14 I 05032Q14) 

K položce Dóplflujfcf ínfónnace 
~------~~-------------------

Částka 

00 o 

- - ---- ---- ---- --- --------- - ·--- ·--- - - - -
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 1 05032014) 
- - - - ·--- ··----- -- - - - ----- ·· 

K položce Doplilu]lc/ info,;,~ Částka 

o o 
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014105032014) 
-- - - =---- ..-- ..",- -- -- ~- . -- - ·· -·- ---- - ·----

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Položka 

Cfslo Název _ ~ __ ___ BI§.tN.é OC5JNI OB'l_QBí_ 
A.l. Počáteční stav fondu k 1.1. 110 288,36 
- ---· -----
A.ll. Tvorba fondu 100 458,15 

1. Základní příděl 100 458,15 

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.·- Čerpání fondu -- 65 344,00 
1. Půjčky na bytové účely 
2. Stravování 37 930,00 
3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 
6. Poskytnuté peněžní dary 12 000,00 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištěni 
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu - - - - - - - -- ... _1_~-4_1_4,q<l 
A .IV. Konečný stav fondu 145 402,51 
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Licence: DJX9 ---

.. ,.:, .. 
Číslo ď 

D. l. Počáteční stav fondu k 1.1. 

0.11. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodařeni 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

4. Peněžní dary- účelové 

5. Peněžní dary- neúčelové 

6. Ostatní tvorba 

0 .111. Cerpání fondu 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

2. Úhrada sankcí 

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

5. Ostatní čerpání ------- ~---------------------------
Oj V, Konečný stav fondu 

17.02. 2015 12h5Bm3Bs 

X CRGUPXA I PXA (20032014 I 05032014) 

Položka 
· .. ·,, .. BĚLNĚ (/čETNí OBDOB[ ----'-- - -------------------'-- ---- -· -·------ --

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

72 057,50 
. - - ~ - -- - - - --- - -

23 705,00 

23 705,00 

95 762,50 
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 105032014) 
- - - -

~}§f~J~~- .iov~~~šřJ:Jf)n4•-~ :Přt~Mvk6v~:~s~6~~a~~,#:~~P~~"~.;~~r,hriX~,:~~m;9~.1J . .:avii9Íl;li :f;,ě1~ti:~·-~v~'ótSC,i 'i~~J~j,~!.~it.~~;,;;r~~!!~~~~;~1J~~~~~i'b~J.~~~~lln:!!k~ili~J§j~~~,~!illh~'lř1~(~~\l\~t;~;!r.li~~~~,~~~\ť4~~j~~ffill\f:\\(~~ii 

Číslo Název -------- - --· 
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 zřizovatele 

3. Investiční príspěvky 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. Pfevody z rezervního fondu 
F.iil--Č~~pání fondu --- - . 

1. Financováni investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

_ 4 ._ . P..?~ílení zdrojů určený~~-!~nancování údržby_a -~pravmaj~_tk~----
F.IV. Konečný stav fondu 

17.02.2015 12h58m38s 

Položka 

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

a(;tr\Jě tJť5E.TNÍ OBDOB{ 

_____ 137 706,83 

352 465,00 

352 485,00 

369 655,00 

369 655,00 

120 536,83 
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Cr~~·'.'\;~'t~~" j~Ff::; . . .. 
polot.!<y .•. Náz(}vpo(ot.ky 

G. Stavby 

G.1 . Bytové domy a bytové jednotky 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 

G.S. Jiné inženýrské sítě 

G.6. Ostatní stavby 

.~,\~~?,~,~*~ff.t}(y ~\-,?~ 

Cislo 

položky Názév položky 

H. Pozemky 

H. 1. Stavební pozemky 

H.2. 

H.3. 
H.4. 
H.5. 

Lesní pozemky 

Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

- --- - -- ------
17.02.201512h5Bm3Bs 

XCRGUPXA I PXA (20032014 105032014) - - ------ -·------ · ---.-- -···· --· · - - - -

úCETNf OBDOB{ ---
I ' · .. : MtŇutil 

BRI)TTO . / :·.:·:-_ KORE:KCE: NE:TTO 

31 002 490,70 21 353 259,06 9 649 231 ,64 9 718 044,64 

29 266 841,10 21 049 985,06 8 216 856,04 8 458 712,04 

21 2 213,70 50 545,00 161 668,70 165 215,70 
293 595,00 86 084,00 207 511 ,00 212 405,00 

1 229 840,90 166 645,00 1 063 195,90 881 711 ,90 

-.-..........-.... ......-~. -. - .. - .. -- -

F .. _ -__ q_~Erivřo8DoB_r _ _____ . . . . --- --,-
________ Rurro ...... "_sĚzNÉ _ l<oREkcE. ·· "·· --~ ~-,':· MINULE 

6 551178,00 

537 920,00 

3 210 400,00 

2 802 858,00 

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

6 551178,00 

537 920,00 

3 210 400,00 

2 802 858,00 

6 551178,00 

537 920,00 

3 210 400,00 

2 802 858,00 
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Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 I 05032014) - - - -----

I•Pbi>J~iiiť~,~;hifór.ti1~~~,,l(~:~pld~~tf;·A.-.rl~~~,:~~~~-á:~Y,,~,#i'ec~~-~ntre~li#?Wfto~nót9~~':~ýk~~,#i~J<~·:$-;~tk~~:i~l.~!;l~iW~~~jl~~~J.h~~\~~~~~~~ť,l~~;\\1l~~~~@~lfrtliH!~~lli~~~J1~\~~~~~~,W~1~~j~~ 

I 
. ~~E!Nf OBD9J3í .. . 

B~ŽNÉ ~--~~M~IN~U-L~É~ .• ---~----~ 
--'--~-----

Ci s/o .. 

položky Název položky 

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

1.2. Ostatní náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

}k~PPP.~ř~~lí~_i::~f.l~órrit~s~; k,·PP!:9~#~t·.· ··a:~.~~ v,y:~_o'~y ·~~Pt~c,~,ff~~};i:~.~f~§~E~q_d~:oto)J'"•vÝ.~~~~ď~~~~~-.a:·~tra.!Y·:::~~{~ 

CFslo 

položky Název položky ·--------- - - - - - ----- J . úCETN{OBDOBI_---:_'-.,-·.~.-:-. ..,---~-----
. · B~ZNÉ MINULÉ - ------- ------------ --- ---

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

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

---- .. -,. ______ ---- - - --
~-- - ··--

17.02.2015 12h5Bm38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 17 I 19 



Licence: DJX9 XCRGUPXA I PXA (20032014 1 05032014) 
-----· 

K.1. Doplňující Informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňujlcí Informace k poskytnutým garanclm ostatním 

- ---- - ---9- ------ -·----- --·---- --- -· · ···· .. 

c: 
;::J 
lil 
.g 

-----------~- - ·-
11 
rt 
(l) 

Poznámky k vyplněni: o. 

Cis/o Poznámka '"Cl 
(l) 
11 
Ul 

sloupce 

1 

2 

3 

4 

IC je identifikatnl tis/o osoby (tfse/ný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které jl bylo plidéleno Ceským statistickým (Jfadem, Obchodnlm rejstříkem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mé/o být uniktltnl. V tomto sloupci u~e iltetnl 
jednotka !C osoby (účetnf jednotky), v jejft pros~ch byla garance poskytnuta. llJ 

Název nebo obchodnf jméno iltetnl jednotky, v jej/t pros~ch byla garance poskytnuta. Název představuje označeni, pod kterým útetnf jednotka provozuje svoji činnost.Obchodnlm jménem útetnf jednotky zapsané do obchod}jtbo rejstfíku 
je obchodní firma. rr 

'< 
/C je identifikatnf čfs/o osoby (tlselný kód k jednoznačné Identifikaci subjektu), které jí bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem. Obchodním rejstříkem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mé/o být uniktltnl. V tomto sloupci wede účetní 
jednotka !C účetní jednotky (útetnl jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 'tl 

Název nebo obchodnl jméno útetnf jednotky, za jejfž závazek byla poskytnuta garance. Ntlzev pfedstavuje označeni. pod kterým útetnf jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem útetnl jednotky zapsáné do obchod~o rejstffku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnutí garance se rozuml jejf zachycen( v podrozvaze. Okamtikem vzniku podmfněného závazku se rozumí den poskytnuti pfsemného prohlá~enf rutitele veliteli orutenf za závazky dlužníka vůči věřiteli (vtetně podpisu a valu 
směnky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schváleni zákona o poskytnutí záruky Ceskou republikou. 

6 Vý~e zaji~léné pohledávky k aktuálnímu ti poslednfmu rozvahovému dni. 

7 Den a mésic účetního obdob{, za které je sestavována účetnl závěrka, a v němž do~lo k plnění vyplývajícímu z garance. Plnénfm se rozumí rea lizace garance, neboli úplnéti tástetné ptevzelí dluhu za původního d/užnfka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlužnlk není schopen splatil pohledávku vznikou rutile/i z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu rutenf ti záruky v útetnfm obdob[, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnfch plnění (úhrad realizovaných rutitelem) z titulu konkrétního rutenl ti záruky. 

10 útetnf jednotka uvede tis/o dle nás/edu}/ciho výčtu: 1 ·Půjčky (zápújtky), úvéry, návratné finantnf výpomoci. 2 - Dluhové cenn~ papíry (vtetnf!l směnek).3 - Pf/jaté vklady a depozita, 4 . Ostatnf dlouhodobé závazky. 

- ---------·-- ----·-·----- - -· ----------· -- ·- ·- ·-· 
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:.~;.• •. t~~r·qp'pJ'i(qJI~~-:in~~rma~~,g~:éř~1~~t~~h;P~it~'~r~~i:·v~ř.~111'~~.9:.t-$()~~.~9w·~-t:tq ·~~~~9~-~~ll~~w~{~ii~t\W~illt~~~~~~~~lli~•1~~~1i~~~~~l~lllijť:~~i~t~jill\ffi~~~~i~\\fu%~ť~~21~~\~~~~lli 

Poznámky k vypfnjnf: 

Číslo sloupce PozntJmka 

1 Číslo a název veřejné zaktJzky, jak je uveden ve Véstnlku vefejných zakázek. 

2 Podle charakteru s/uteb, které jsou pfedmétem veřejné zakázky, uvede účetnl jednotka odpovldajlcl pls!nenn6 označeni z následuj(cfho výčtu: A - Dopravnt infrastruktura,B- Vzděláváni a souvisejlcl služby, C- Vodovody, kanalizace a 
nakládáni s odpady, D- Sociálnf služby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G- Ostatnl. 

6 at 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájeni a rok ukončeni stavby, pokud je stavba souttJsti pfedmétné vefejné zaktJzky. 

9 at 12 Skutečné náklady dodavatele na poflzenl majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutetné náklady na pofízenf majetku v celkové výSi ocJ uzavřeni smlouvy. 

14 a 15 Rok zaMjení a rok ukončení plateb poskytovaných účetnl jednotkou dodavateli. 

16, 18, 20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené útetnf jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuj( tak zvanou seNisnf s fotku, úhradu náklad{/ na potfzenl majetku, úhradu nákladů na externf dluhové financovflnl a dal!if. 

17,19,21,23 lnvestltnf složka platby za dostupnost. neboli výdaje na pofízenl majetku v jednotlivých letech. 

24 Celkové výdaje na pofízenf majetku v platbtJch za dostupnost. 

25 at 29 Dal~f plnění zadavatele v souvislosti s projektem (napflklad nákup pozemků, úvér poskytnutý dodavateli a dal~l). 

* Konec sestavy * 

- --- - -------··------- ---------·· ------------
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