
Licence: DJV6 

ROZVAHA- BILANCE 
přfspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 70999325 

Název: Základní škola Opava, Vrchní 19- příspěvková organizace 
·-·-- ·----~--- ·- -- - .. - -· -·------- --- ---------·· ·--· --- . . . -----------------

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Vrchní 19 

Opava 5 

74705 

Udaje o organizaci 

identifikační 70999325 
číslo 

právní obec 
forma 

zřizovatel Statutární město Opava 

Místo podnikání 

ulíce, č. p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnřkáni 

hlavní poskytovánr základního vzděláni 
činnost 

vedlejší 
činnost 

CZ-NACE 

pronájem nebytových prostor, pořádání 
kurzů, školení a jiných vzděláv 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

telefon 553611170 

fax 

e-mail 

www 
stránky 

553791654 

zsvrchniopava@quick.cz 

0'5Ch3 odpovědná za účetnictví 

Jana Reichlová ... ---------·-y--·---· ·-- ·-; Podpisový záznam osoby 1 , 
~dp~vědné za správnost I vf}Jl..v : 
udaJu [_____ _ __ . _________ __ _ I 

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2015, 10h41m45s 

Ctslo 

po/ožk NáZev polo1ky 
y 

A Stálá aktiva 

ZAKLAONI SKOi.A OPAVA, YRCt;;~: 19 
-pflspěvková o rganizace 

(i) 7 4 7 05 Opava 
lt~O; 7~ 9~ :1.?.{;, T~l.: 6S3 611 170 

Swt.n '~" • lp · 

Mgr. Roman Podzemný 

Podpisový záznam 
statutárního orgánu [

_ 7 ____ -----------
#~:/(/.Z-. ,_ - ------ ----------- -- --

32 732 583,42 21 350 540,93 11 382 042,49 10 226 542,99 

.. . ·- --~ . -~--- --·· ·· ~ - .... ..•.. ----------·-··--·-- ---- - --·---··-------------- .... ·- ---- ····· ~--·-· ··· · 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 63 715,66 63 715,66 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 01 
2 

2. Software 01 
3 

3. Ocenitelná práva 01 
4 

4. Povolenky na emise a preferenční limity 01 
5 

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 01 63 715,66 63 715,66 
8 

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 01 
9 

------ ·-· --------- --. ---··-· --
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Licence: DJV6 XCRGURXAIRYA (17032014101012012) 

-· ~ - . -- --- -- ------- · --· -
I Obdob( 

Crslo 
l_ __ -- -~-,---------------~ - ---· ---·· - - ------ - ·---~~---- ....... .. . . 

Synteti i Bělné I Minulé 

clo/;_ _______________ --------·--···---------····-- ·-j 
položk Název položky 
y 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 

-- · - · --------------·---- - ~-. - -
ll. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Kulturní předměty 

3. Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věcí 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. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 

--- ·----------- --
lil Dlouhodobý finanční majetek 

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

2. Majetkové účastí v osobách s podstatným vlivem 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

5. Termínované vklady dlouhodobé 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

.. -·-·--·"'"'' . ·--. -- --- - --- -------- --····-·------------· -----·-. 
I Dlouhodobé pohledávky 

v 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástroj ů spolufinancovaných ze 
zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

B Oběžná aktiva 

. · -·-· ·- ··-·· -· ~-
I. Zásoby 

1. Pořízení materiálu 

účet i Bwtto · Korekce Netto I 
l I 

04 
1 
04 
4 

05 
1 
03 
5 ---- -------·····-·· -- ----- ·- ---- ------ ---·- · ·- ·. -- - ·· ---------- --------·- · -

32 668 867,76 21 286 825,27 11 382 042,49 1 o 226 542,99 

03 2 690 640,00 2 690 640,00 2 690 640,00 
1 

03 
2 

02 24 491 083,84 15 841 534,25 8 649 549,59 7 475 476,59 
1 

02 475 400,20 433 547,30 41 852,90 60 426,40 
2 

02 
5 
02 5 011 743,72 5 011743,72 
8 

02 
9 

04 
2 

04 
5 

05 
2 

03 
6 

06 
1 

06 
2 

06 
3 

06 
8 

06 
9 

46 
2 

46 
4 

46 
5 

46 
8 

46 
9 

47 
1 

---"-- __ ___ " __________ ---··· .• --- -·----
5454448,56 5454448,56 6 266 210,40 

-------- ··--- --· 

23 616,00 

11 
1 

'" ______ " __ -----··-··· ·--------- - -----------. 
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Licence: DJV6 XCRGURXA I RYA (1 7032014 1 01012012) 
' - ·· ·---- - -------- .. - . --

--------- , . -------------- - ·-- --------- obaOiJi _____ - -- --- -· ·--·----
synteti~------------sěi~é -r- Minult1 éfslo 

pofo~k Název polo2ky 
y 

o:;~-----8~-;;n;--~--i<orek--;;;-----Ne~ 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastní výroby 

6. Výrobky 

7. Pořízení zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

1 O. Ostatní zásoby 

. ·- . -- ------·· -·--
11. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

11 
2 

11 
9 
12 
1 

12 
2 
12 
3 

13 
1 
13 
2 

13 
8 
13 
9 

31 
1 

31 
4 

31 
5 
31 
6 

9. Pohledávky za zaměstnanci 33 
5 

1 O. Sociální zabezpečení 33 
6 

11. Zdravotní pojištěni 33 
7 

12. Důchodové spořeni 33 
8 

13. Daň z příjmů 34 
1 

14. Jiné pfímé daně 34 
2 

15. Daň z přidané hodnoty 34 
3 

16. Jiné daně a poplatky 34 
4 

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 34 
6 

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 34 
8 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 37 
zahraničí 1 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 37 

29. Náklady příštích období 

30. Pfijmy príštích období 

31. Dohadné účty aktivní 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 

111 Krátkodobý finanční majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 

3 

38 
1 

38 
5 

38 
8 

37 
7 

25 
1 

2 796 932,32 

1 340,00 

141 311,92 

55 883,78 

2 593116,62 

5 280,00 

2 657 516,24 

06.02.2015 10h41m45s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

2 796 932,32 

1 340,00 

141 311,92 

55 883,78 

2 593116,62 

5 280,00 

2 657 516,24 

23 616,00 

2 624 646,16 

832,25 

8 775,00 

71 918,51 

2 541 040,40 

2 080,00 

3 617 948,24 
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Licence: DJV6 

Čls/o 

polof.k N~ev položky 
y 

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

3. Jiné cenné papíry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5. Jiné běžné účty 

9. Běžný účet 

1 O. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

06.02.2015 10h41m45s 

XCRGURXAIRYA (17032014/01012012) ------- -- --· .. · - ·-- ···---- -~ 

T----------·-----·-· - ·-- --~~---- -------- ----·- - -- - · 
Období I 

Syntetii! 
cký 

útet! 

25 
3 

25 
6 

24 
4 

24 
5 

24 
1 

24 
3 

26 
3 

26 
2 

26 
1 

I 
Brutto 

2 313 582,85 

322 374,39 

21 559,00 

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

---·-··· ........ ·····------
Běiné T ···----- ----

Minulé 

·N;ti~·J Korel«:e 

' 

394 925,40 

2 313 582,85 2 950 156,45 

322 374,39 272 763,39 

21 559,00 103,00 

strana 4 16 



Licence: DJV6 

Cfsio 

palotk Název polotl<y 
y 

c 
----·--·--·-

Vlastní kapitál 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

S. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdíly 

7. Opravy minulých období 

----····· .. ·-···--· ·······-

11. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

40 
1 

40 
3 

40 
s 
40 
6 
40 
7 

40 
8 

41 
1 
41 
2 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 41 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

S. Fond reprodukce majetku, investiční fond 

JH Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

3 

41 
4 

41 
6 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 43 
1 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 43 

.. 
O Cízf zdroje 

I. Rezervy 

1. Rezervy 

2 

~ ~--~----

44 
1 

12 542 803,92 

11 382 041,99 
11 468 290,99 

86 249,00-

1 134 685,93 

334 478,26 

168 679,19 

62 S43,48 

Soli 985,oo 

25 076,00 

26 076,00 

4293 687,13 

· -· ·- ------- ----------------
ll. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 
zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 

111 Krátkodobé závazky 

1 . Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

. . --·----··--·· -------··-· 

4S 
1 

4S 
2 

4S 
5 

45 
8 

45 
9 

47 
2 

28 
1 

28 
9 

32 
1 

32 
4 

2 439 040,40 

2 439 040,40 

1 854 646,73 

12116154,25 

1 o 226 542,49 

10 312 791,49 

86 249,00-

1 865113,76 

284 483,39 

150181,19 

1 058 284,17 

::rr2 16S,01 

24 498,00 

24 498,00 

4376 599,14 

----- -- - ---- -
2 439 040,40 

2 439 040,40 

·-- -- -··· -----· ·--·--· 

1 937 558,74 

06.02.2015 10h41m45s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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Licence: DJV6 XCRGURXA I RYA (17032014 I 01012012) 

Cfslo 

poloik Název položky 
y 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

10. Zaměstnanci 

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociá!nf zabezpečeni 

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 

Synteti 1 Období 
cký: . 

~--·---~----··----c---. -· -·- -·-- -· 
účet l B~žné Minulé 

32 
6 

33 
1 

33 
3 

33 
6 

33 
7 

33 
8 
34 
1 

34 
2 

34 
3 

34 
4 

34 
5 
34 
7 

34 
9 

37 
2 

37 
4 

38 
3 

38 
.4 

38 
9 

37 
8 

I 
I 

940 875,00 

376 766,00 

163 074,00 

126 299,00 

39 520,00 

107 270,49 

83 078,33 

17 763,91 

• Konec sestavy • 

992 790,00 

522 650,00 

128 195,00 

102 000,00 

96 692,33 

78 833,33 

16 398,08 

06.02.2015 10h41m45s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana tl/6 



Licence: DJV6 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
přispěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 70999325 

Název: Základní škola Opava, Vrchní 19- příspěvková organizace 
-- .. --------------- -- --.- --- ---· - . - ... . -- ---- ------ - - --·-- - ------·--- - -. . -- -- . - .• ...• -------·--------- - --··-----·--

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

Vrchní 19 

Opava 5 

74705 

Údaje o organizaci 

identifikační 70999325 
číslo 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikání 

hlavní poskytováni základního vzdělání 
činnost 

právní 
forma 

obec vedlejší 
činnost 

pronájem nebytových prostor, pořádání 
kurzů, školení a jiných vzděláv 

zřizovatel Statutární město Opava CZ-NACE 

Kontaktní údaje Razítko ~~~n_í j~~':l_?tky --~---···-----· ~~ --·-···· -··--·- ... . 
telefon 553611170 

fax 

e-mail 

WNVIJ 
stránky 

553791654 

zsvrchniopava@quick.cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Jana Reichlová 
r- .. ·-·-----------, 

Podpisový záznam osoby 1 ~ r/ ~ j 

~~~~vědné za správnost l __ ~-- /!_~-~j 
Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2015, 10;:;;.~7o~- -

lAK!.Auhí ŠKOLA OPAVA, VRCt;;~: t9 
-pflspěvkové organizacfl 

@ 147 05 Opava 
I(;O: 709 99 3.?.!i. Tel.: 553 a ~ 1 170 

Statutární zástupce 

Mgr. Roman Podzemný 

Podpisový záznam 
statutárního orgánu 

Cr~~- -·· · ·--· 

po/oik Název polotky 
y 

·- ···sy~~f. c-- .áMfló;..;;;;.J -·--r---iiinúii"Oi;..-.; ---- --
oret r---;;;;;;nrt;~-HospodáfsM tinnost . .. . H~~r:z;nno;, Hos"Póctá~kičin~t-

. ! ' . •. .. .. .. 
I 1 21 

~A =":~~~_í~~y-~ei~~-.::.:_:~:~~i~:: ;,l~;:~:;r~'Fé~'~v_J~.~J~t~;,~~~;:~:i~!" .~e~.~-~~~~Z;it~: ~~~~n_o ·~-'3~·1:~~~M?~~_j 66~632~~ 

I. -- ~-~kla.<:'Y~. či!'!l~~ti _ --·-- ·--~·· -- · - ·-- -· --·-- --·--·-·----·---- ·· · ·· ·-··- -~~-~.!.? .~-~~~~!__. ____ 6!.~·-~'!. ___ __ 2~ 13_!_!91,6.~---··-- . ~ 622,00 
1. Spotřeba materiálu 50 497 245,12 2 460,00 579 398,94 5 415,00 

1 

2. Spotřeba energie 50 706 860,55 47 724,00 1 062 356,48 48 672,00 
2 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 50 
3 

4. Prodané zboží 50 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 

6. Aktivace oběžného majetku 

7. Změna stavu zásob vlastni výroby 

06.02.2015 10h44m50s 

4 

50 
6 
50 
7 

50 
8 
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Čfslo 

po/o2k N~zev polo:lky 
y 

8. Opravy a udržování 

9 . Cestovné 

1 O. Náklady na reprezentaci 

11 . Aktivace vnitroorganizačnich 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 nemovitostí 

20. Jiné daně a poplatky 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

23. Jiné pokuty a penále 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 

25. Prodaný materiál 

26. Manka a škody 

27. Tvorba fondů 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 

31 . Prodané pozemky 

32. Tvorba a zúčtování rezerv 

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

36. Ostatní náklady z činnosti 

ll. -~lr~anční nák!ady_ _ . 

1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. úroky 

3. Kurzové ztráty 

06.02.2015 10h44m50s 

X CRGUVXA IVYA (06012014 101012012) -- -·- - ·- ------ ... ·-----·---- ---

Sy~~~[~=-~~= -~-~~~~~~- -~.:~~~--~ ..... 1 -~~~-~ -~=~~~~n~'.é~~~~:~~ - - ----- .. 
útet i Hlavni ánnost Hospcdáfs.ká Cinnost l Hlavni Cinnost Hospodáfská Cínnost 

51 
1 

51 
2 

51 
3 
51 
6 

51 
8 

52 
1 

52 
4 

52 
5 

52 
7 

52 
8 

53 
1 

53 
2 

53 
8 
54 
1 

54 
2 

54 
3 
54 
4 

54 
7 

54 
8 

55 
1 

55 
2 

55 
3 

55 
4 

55 
5 

55 
6 

55 
7 

55 
8 
54 
9 

.. --
56 
1 

56 
2 

56 
3 

f 2 

369 128,74 

374 031 ,69 

795 427,60 

14 445 805,00 

4 748 803,00 

58 537,70 

178 906,87 

100,00 

216 990,50 2 460,00 

1 274 325,86 10 000,00 

11 000,00 

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

1 017 167,86 

153 243,00 

435 265,48 

13 648 645,00 

4 468 045,00 

55 082,80 

138 044,00 

125,00 

500,00 

215 528,00 2 535,00 

316 977,04 1 o 000,00 

42 013,00 
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Licence: DJV6 XCRGUVXA IVYA (060120141010120.12) 

Crslo 

pclotk Název polotky 
y 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

tll Náklady na transfery 

56 
4 

56 
9 

.. ~ ··-- --- -~- --- ---·--- ········· ---·-------------~----=------------------
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 57 

1 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 57 

v Daň z pfijmů 

1. Daň z přijmů 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 

2 

59 
1 

59 
5 

---- - ----- - --·---

I. Výno_spčlnn_ostl__ _ _ _ _ ___ - ·- ____ . . .. . . --- .-3!1! ~3_1!1!_~----·- --88 !3~0~ .- - __ 2~-~9~2~ - -- .... - -9~- _120,00 
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 

60 

6!1 
2 
60 
3 
60 .. 
60 
9 
64 
I 

64 
2 

li-1 
3 

~ 
( 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 64 
5 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 64 
pozemků 6 

15. Výnosy z prodeje pozemků 64 

16. čerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

ll. ~~!_n_!n~_výn_?_:;y ____ ____ .. ___ .. _ 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. úroky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

7 

64 
8 

64 
9 

66 
1 

66 
2 

66 
3 
66 
4 

66 
9 

165 110,00 

38 536,03 

16 085,00 

402,21 

402,21 
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88 720,00 91 120,00 

157 830,00 

43 001,29 

82 961 ,00 

328,26 

328,26 
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Licence: DJV6 

Čfs!Ó 

poloik Název polotky 
y 

·-··· ''"' .. 
I Výnosy z transferu 

v 
•• • .. --- · · ·- - - · - --.-- + 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

... . .. 
C Výsledek hospodaření 

Synteti[ ·-- --· ·- -- BM~é obd~ii·-··- - --··1· -·- --·-Mí~ulé~/,d~bi --- - · 
~~ . I f-- .. ------..-- .. · ··- --~ . _ ________ ....__. ,....._....,.._.._ .• _ ·---- ---~----------r---- · ~--- ~- .......... _...,__ , __ ~-----------------~~ -·-· ..... ~. 
tíčet ! Hlavní tinnost Hospodá!ská ánnostl Hlavnf činnost Hospodátsl<á činnost 

67 
1 

67 
2 

i 21 

23 457 629,39 

23 457 029,39 

3 

21 848 271 ,05 

21 848 271 ,05 

1. Výsledek hospodařen í před zdaněním 26 076,00 24 498,00 

24 498,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 26 076,00 

* Konec sestavy * 
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Licence: DJV6 
··-··- -- -

PŘÍLOHA 
přispěvkové organizace zfizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

ICO: 70999325 

XCRGUPXA/PYA (22082014105032014) 
-···. -- --------· ·~ .... -- -- -

- --·-- _______ Ná~~~~- z~~!a~~!_šk_()~~ ~~a~a,_yrchní 1-~-~ P!.í~~~-~~~vá O!~af!ÍZac~ 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. Vrchní 19 

obec Opava 5 

PSC, pošta 74705 

Úaaju o organizaci 

identifikační 70999325 
číslo 

právní obec 
forma 

zlizovatel Statutární město Opava 

Misto podnikáni 

ulice, č. p. 

obec 

PSC, pošta 

Předmět podnikání 

hlavní poskytování základního vzdělánr 
činnost 

vedlejší 
činnost 

CZ-NACE 

pronájem nebytových prostor, pořádání 
kurzů, školení a jiných vzděláv 

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky 

telefon 553611170 

fax 

e-mail 

\11M/V\/ 
stránky 

553791654 

zsvrchniopava@quick.cz 

o~oba odpovědná za účetnlctvi 

Jana Reichlová 
. - -··-·--· -·-· --- - --1 

Podpisový záznam osoby : 

1
. ~ : 

~dp~vědné za správnost j nIt " _ ~ J. 
udaJu ! ~ ---·--- ··------

Okamžik sestavení (datum, čas) : 06.02.2015, 10h46m47s 

~ . - .. -

ZAKUID~Í ŠKOLA OioAVA, ·v~ct;;~: ts 
-pflspévkov~ orgenizsce 

® 747 05 Ol)ava 
ICO: 709 gg 3~6 . T•l. : 553 $1~ 170 

Statutární zástupce 

Mgr. Roman Podzemný 

Podpisový záznam 
statutárního orgánu ~-~~/ 111. -a_ 

. / 
l _______ ---· .. 
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Licence: DJ V6 XCRGUPXA I PYA (22082014 105032014) ---- - - ---- --· ---- - . . . . 

A.-··rntormace.pO(iie § 7 odSi ť:dkórui y:;;r 
1 ~ : ''••·: ~ltt~:~ . 

; 

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

. ·····-,----·· . . ... .. ·-:---·. ·-·-··· . ·<--· ···-·· - - - -.·: ·-:-· ----- --- ------
A. trifonn:ace padle § 7 odsl·· 4 záko~J 
2. ..~t~r-- · -~~~~~~a~:m~~ 1-.. ~~. ·r~:~~r!ll 
Obsahové vymezeni některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. Byla 
provedena kategorizace majetku dle pokynu zřizovatele. 

A. informace Podle § ·f~d*t. -$ zAk()B& 
3. ·'- ).;t ~;~~Í.·-~ .!· -~:- ·.t. 
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnuti zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisováni majetku 
na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od 
měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Nově pořízené věci jsou zařazeny do tří základních skupin - Dlouhodobý 
nehmotný majetek, Stavby, Samostané movité věci. Pro tento majetek je stanoven způsob odepisování dle nařízeni Statutárního 
města Opavy. Byla provedena kategorizace majetku, majetek byl zařazen do odpisových skupin a byla stanovena doba odepisováni. 
V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně. V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou 
přebírány pořizovací ceny zrizovatele s dopočtem oprávek podle dob životnosti uvedené výše. Casové rozlišení nákladů a výnosů je 
aplikováno u všech položek v oblasti dotací. časového rozlišení nákladů a výnosů neprovádíme u položek, které se pravidelně 
opakuji (neovlivní výsledek hospodařeni). Rozdělení nákladů mazi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následovně : materiál 
- přiřazen přímo do HČ nebo VHČ, společné náklady (energie, odpisy) - prvotně jako náklad HČ, následně podle stanovené kalkulace 
přeúčtovány z HČ do VHČ. Od 1.1.2011 odevzdává PO účetní výkazy v korunách. 

·- . . - . - -------· ·• 
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Licence: DJV6 

A. 
4. 

__ x_CF?_~!}_!'x_A_ I_PYA (220~2014 I 05032014) 

Čísfo 
-- ··---- ----- --·-·-- -- --- . ---------··-··--····-· ----·- -· ----- --·- ... Podrozvah I -· ·--· -·---·"·-- -- --·-?itiiili oiiooBi ____ - --- ---- - -

polo& Nazev položky 
y 

ovýL 
Ol!et~ BĚŽNÉ MINULÉ 

- -'---- -~-·~------~--··-- --C~---_· ~------·-----· -~-· ·---- - ---- --
P.l. Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. ()~t_at_ní ~~~~~e_~ __ 
P.U. Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 

2. Vyřazené závazky 
.. ·-···-·-- --- -·- .. 

P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

901 

902 

903 ___ _ 

911 
912 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 921 
jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 922 
jinou osobou 

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

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

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

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou 926 
z J~~ých důvo~-~ . _____ _____ ·--------____ ___ _ _ _ _ __ ... __ 

P.!V. Další podmíněné pohledávky 

~. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smli.lv o prodeji dlouhodobého 931 
majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 932 
majetku 

3. Krátkodobé podminěné pohiP.dávky;;: jiných smluv. 933 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 

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 přijatých zajištění 

939 

941 

942 

943 
944 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a 947 

jiných řízení 
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a 948 

jiných řízení 
-· ···- - ·- -- -- --- ·· -· · ·· ·· ---·----- ----·------------------------

p. Vl. Podmíněné závazky z důvod u užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Kratkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné zavazky 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 

962 

963 
964 

965 

966 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho 967 
převzetí z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podmíněné zavazky z důvodu užívaní cizího majetku nebo jeho 966 

3 338 219,81 3 281 344,15 

283 319,38 248 229,88 

1 685 918,05 1 629 023,05 

1 368 982,38 1 404 091,22 

447 660,00 150 785,60 

110 900,00 141 125,60 

336 760,00 9 660,00 

246 608,59 233 779,59 

16 067,00 3 238,00 

230 541 ,59 230 541,59 

pře_~ z~_!! z jiných ~ův_~?ů_ __ ___ __ _______ __ __ _ _ _ ____ .... _ ___ --~----------~--------------------------··-·--
P. Další podmíněné závazky 
Vll. 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 972 
majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 
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Li~n~: DJV6 XCRGUPXA I PYA (22082014 I 05032014) 
···-··· -- --- -------- -- ·- .. --- . . 

A. lriiorlnace pt>d•' s·7 č>d&t~ s~~;) é"i~~~"tí~i-; >k~~~P<>d~r~i\t~~v.féb-~~~ 
4. ~~:~\~:- ~~~~1)!{ ; - ~~;~~~:~~~6~- .., .... :_~~~~~~~~?(.~:~~~- . ~~~~~-

Cís/o 
. ----- -.... ·-·- -p(Jd~~~r - --- -------------· átETNi o8Do8T ··- ---- -···-··- ··----·--

po/otk Nézev položky 
y 

út:etf _____ - . aii.N~-· MiNuUf ____ _ 
i .. . -

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 976 
zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.pfedp.a další činn.moci 978 
zákonod,výkonné nebo soudní 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci 979 
zákonod,výkonné nebo soudní 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a 985 
jiných řízení 

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 986 
jiných fizení_ _ _ ·---·-- .. . ··--- __ _ ________ ·- __ __ _ 

P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací 
Vlil. 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 

991 

992 
993 

994 

999 
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strana 4 120 



Licence: DJV6 

A. 
s. lnfO~ ~~~-~~~.'! .... '~·'··l.g.·~.· .... ~.·,,-. -~:j:i)i$i}·ijjiáklj~~---;~:="'y 

t{}:~ . .-.?- ~ ----~ - ~~?:;·--:~; 

XCRGUPXA IP YA (22082014 I 05032014) 
-·· -· ---- -~- · ·-- ··--· ·-- ......... _ --·- ·-------·-- ·-----

Číslo 

polotk Název pololky 
y 

.. ... ·-·-· -.. ---· .. - -r-=· - -~--=--· =~ť:ETN!_o80_9_Ei!~. : =-~~ --~ ~ =-=~-~ -
1 ·.. BWG MINULÉ 

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

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

I 
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376 766,00 364 766,00 

163 074,00 157 884,00 
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Licence: DJV6 

'" 

A. 
6. 

neni náplň 

Účetni jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutim zřizovatale o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné 
položky k pohledávkám. 

A. 
8. 

není náplň 

A. fnformace pOdl$ § 68 odst. 8 · 
9 • ·: ·•~<~· r~·:h~i 

není náplň 
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Licence: DJV6 XCRGUPXA I PYA (220820141 05032014) 
. --~----·-+ -+ 

B. 
Čfsl~· ----· --- - ---------- ------ ---- -· ·- -- - ··- ·-------------· - --- Syntetk:kýf __________ ·-- ----- OCErNf()efióíi(--~ ~~---· -

polotk Náz:ev položky OCet' BĚŽ.NÉ MfNULÉ 
Y I 

I 

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 

364 
364 
364 
364 
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Licence: DJV6 

c. 

Crslo 

polotk NtJzev položky 
y 

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 

.... -- -··-···· - ... -------------- . - --· 
06.02.201510h46m47s ZpracovtJno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXAI PYA (22082014/05{)32014) 
··----· ·-· -···· ·····- - . · ---------- ··-·-- -
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Licence: OJV6 X CRGUPXA I PYA (22082014 I 05032014) 
----··-·-------- - -· · · ·· ·- -- ·- ·---·----·-·------·-·-------- -·- - ··--------·-- .-- -·-. ·----- --- ------··-

-o1·-•• -.-.--.. -.:.-,·~.--?6&t~jědnotJtYtch.~ě~ia~tiOhY-~j~u,t\ibb~~l!if~tbfi~ifm·Í811t~· .-.. ·· .. · .·~~--.-.-~·-
;;;, . ~ }~~~ -- . :_~ě ~~~~.; -~-- . .:ij . ''"" ';,; 

Naše organizace není vlastníkem předmětů charakteru kulturní památky nebo muzejní povahy.Žádný majetek není 
bezúplatně převzat a oceněn 1 ,--

o. ' · Cellc~v~ "'· . ímAr.li lesní~ .ilM}í~tf(úťi IIJ.i}lllm~i~~-jt}f\ 
2. ---~ '}ri~t~ .. __ .. _ .. 

o . .. 
4.; ~ 

o. 
6. 

o. . Kome~ř k Qtfn.ěnf le&rt·u ~~:fll~~kťaJ•t~fnt .ZPl11SO~»-em 
1. ~1-~~Ji1~t~:~~~~~f:;~~~i~~~~-~~-» --~~~~~~míil~~~~f-~iJ~~~~ 
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Licence: DJV6 XCRGUPXAIPYA (22082014 105032014) ·- ---- -- - -- - ~- ----· - ·-· · - ·-

e. · ooptňUífčt iniQřmaoe- ti .p;ói~náifi·f~•ťiiý.· :---,"'. ~ 
1 ' -~~~~ ,~~~~:(. 

K po/otce 

A 

8.11.31 

8.11.31 

8 .11.31 

0.11.9 

0.11.9 

8 .11.31 

- -- •··· ··· · ·- · --
Doplflujfcf informace 

Organizace podle ZL pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku 
vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. Stav stálých aktiv brutto : 

Dohadné účty aktivní - EU peníze školám- vytvoření dohadné položky do výše nákladů a převod 
nespotřebované dotace do rezervnfho fondu k 31.12.2014 

Dohadné účty aktivní- Comenius- vytvofenf dohadné položky do výše nákladů k 31.12.2014 

Dohadné účty aktivní- transfery- doúčtování výnosů do skutečné výše nákladů k 31.12.2014 

Dlouhodobá přijatá záloha na trensfer- EU peníze školám 

Dlouhodobá přijatá záloha na trensfer - Comenius 

Dohadné účty aktivní- čerpání účelové dotace EWO 

--- --·--· -· .. .. .... . ...... ------------ - - ----·-- -
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Cástka 

32 732 583,42 

2 031 666,00 

521 930,62 

19 445 738,00 

2 031 666,00 

407 374,40 

39 520,00 
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.. . ----- --·----- ···--·· ···· ·· · · ·• · · ----~-- -- --- · 

· e.~~: O:~~JlCi ttitorh1a'čé ~~~~~aiift1iJtíi("ti ·•· 'm•llY· 
2. . ~~ :-~~~~~ -~,~-.: - ~ *~ ·_ -~~~ ~~- . 
K po/otce 

.... -- - -------------- ---·----
Dop/fw]lcf informace ·- --- tAstka 

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

BJV.2 MSMT - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu 19 445 738,00 

BJV.2 Dotace zřizovatele- ke krytí provozních nákladů - bez vyúčtování 2 837 300,00 

B.IV.2 EU peníze do škol - čerpání grantu 614 489,77 

B.IV.2 Comenius - čerpání grantu 509 481,62 

B.IV.2 Nestlé - čerpání grantu 10 500,00 

BJV.2 EWO - čerpán í grantu 39 520,00 
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~: ·· · rioJ>•ňúiíef intorma<l~ ~:.a)oiói~m ~>~ttr~ o ~~-' .. '.~~-:_:~b!.·.·.~~----. "=~-;-: -.. --_r_·· ... _.:..._: ... ·~-~,--- - ;;--------·:-:".,.-------~~z~_---
".. - · . • . ·;:,ft3: 

~ ·- -~-- - --~ ---------- --------------·-----·-----·-·------------ -----,_ -· ..- ------· 
K po/otce Dop/llujícl informace Částka 
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E. 
4. 

. ... . --- ----- ---~ · -- ---~-----~-~----------·---~---~--~~~- ----------~------~-~-- . 
K položce DoplňUj/cl informace Cástka 
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- -· . ---·-------------
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Polo21<e 

Cislo Ntlzev BĚ.tNÉ úCETNi OBDOB{ 
-·- ·--- ·-·- ·· ---------------- -------·-· . ·-··· .. ------ --

A. I. Počáteční stav fondu k 1.1. 284 483,39 ·------------- ---
A.ll. Tvorba fondu 140 731,87 

1. Základní příděl 140 731,87 

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.nl:·· č-é-~Pé~i fondu .. ------ ---------- ·--- 90 737,00 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravování 62 360,00 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 18 379,00 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 9 998,00 

7. Úhrada pfíspěvku na penzijní připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užitf fondu . . ----- -------------- ·- --
A. Konečný stav fondu 334 478,26 
IV. 
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·----------·--- ------------------------- ----------------· --------------

Číslo Ntlzev BĚŽNĚ ÚČETNI OBDOB/ 
·- --' --· - ----------- --- - ---------·- ------------- ----~-"-·-· ------------ -~ ··--~---- ·- - -- ----- ·-·- . 

0 .I. 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 

0.111. čerpání 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 

O. Konečný stav fondu 
IV. 
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1 208 465,36 
--~-------- --- - ------- - --

62 798,00 

24 498,00 

10 000,00 

28 300,00 

1 040 040,69 

1 040 040,69 

231 222,67 
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tfslo Název ,,,, B~É ÚČETNf-DBDDBl 
• · ------ ----~ -- -----~-- ----~~ ---------~-~ -- -- -~~' --------~---·~----~-~-~~ -~- ~ ""- ----- ---~-- - -- .. --· . 

F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. 372 165,01 

F.ll. Tvorba fondu 

1. Ve výší odpisu 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. Čerpání fondu 

1. Financování investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4. P~síiE;!ní zdr?~ů ur~~ýc_h k financování _údrž~~_a_?prav majetku 
-o -------- -·-~---~----·----· 

F.IV. Konečný stav fondu 

06.02.2015 10h46m47s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. 

219 450,50 

219 450.50 

22 630,51 

13 000,00 

9 630,51 

568 985,00 
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Crsto 

položk Název položky 
y 

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 verejné osvětleni 

G.5. Jiné inženýrské sítě 

G.6. Ostatní stavby 

Clslo 

poloik Název po/olky 
y 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybniky 

H.4. Zastavěná plocha 

H.5. Ostatní pozemky 

06.02.2015 10h46m47s 

XCRGUPXA I PYA (22082014 I 05032014) 

_____ F __________ ...... _. ··-·-:~~~otiriJToaooai- ----·=----- -----~-:~;~ 

~--- BRUTTO KOREKCE _____ Ni~ 

24 491 083,84 15 841 534,25 8 649549,59 7 475476,59 

22 016 333,84 15 578 732,25 6437601 ,59 6 610 670,59 

2 474 750,00 262 802,00 2 21 1 948,00 864 806,00 

-~=~==· ····---· ·----·--·---- -----· 1§~!~!~8.of?~r.=------ .. --····---------- ---·--
~ BĚŽNÉ MfNULÉ 

BRUTTO .. , KOREKCE NETTál 

2 690 640,00 

1 762 560,00 

928 080,00 

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

2 690 640,00 

1 762 560,00 

928 080,00 

2 690 640,00 

1 762 560,00 

928 080,00 
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----- ·· · ·- · ---- ------- ·-c:~==~--~--- ~=-~-§E~Tiil_-~iif!.~BJ.~~=~-~ ~~--~====--= 

l BĚŽNÉ MINULÉ 

C!slo 

po/ožk Název položky 
y 

- - + ·~ • • ······- - -- .. . .. - ~ ~ --·--· - -- ~---· - ---------- ----···· - ---------------------- ------------
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

crsto · --··--------~~~~-----~.-.~. -. ~-------·-----r-~----_.-~~ útimio8Do8l·--- · --·-·----··-··-·:·-· 
položk Název položky __ _ - I . -.? . BĚtNÉ -------MINULfr----

Y ... -- --·· · ··-···--· -- . .... .... ·- .. -------------- ------------------------------'-..---'----j_'··-~---- -~"--------- - ------------------ -------~~--- - - -·· -- · 
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
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---- ------------ ------
K.1. Doplňující lnfonnace k poskytnutým garancím jednorázovým 

···- --·-. -- -·--· -- - -·- . -- - -~ - - ·- .. •. ·-· --·· ·-------------- -~---· --·---- - -

K.2. Ooplňujícllnformace k poskytnutým garancím ostatním 

Pozniimky k vyplněni: 

Clslo s Poznámka 
Joupce 

1 IC je idenlifikatnl6fslo osoby (číselný kód k jednoznatné identifikaci subjektu). které jí bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem. Obchodnfm rejstffkem nebo 
tivnostenskýmúfadem. JČ by mé/o být unikátní. V tomto sloupci uvede útetnl jednotka /C osoby (útetní jednotky). v jejlž prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno útetnf jednotky. v jejíi prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje oznatenl. pod kterým útetnf jednotka provozuje svoji 
tinnost.Obchodnfm jménem útetnl jednotky zapsané do obchodnlho rejstflku je obchodnl firma. 

3 /Č je identifikatnl tis/o osoby (číselný kód k jednoznatné identifikaci subjektu). které jf byfo přiděleno českým statistickým úfadem, Obchodnfm rejstfíl<em nebo 
tivnostenskýmúfadem. IC by mělo být unil<átnf. V tomto sloupci uvede účetnl jednotka IC útetní jednotky (ú6etnl jednotky). za jej/i závazek byla garance 
poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnf jméno útetnl jednotky. za jej/i závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje oznatenf. pod kterým útetnl jednotka provozuje svoji 
Cinnost Obchodnfm jménem účelní jednotky zapsáné do obchodnlho rejstfll<u je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnutí garance se rozuml jejf zachyceni v podrozvaze. Okamtikem vzniku podmínéného závazku se rozuml den poskytnutf pfsemného prohlášení 
rutitele veliteli oru6enl za závazky dfužníka vůti véfitefi (vtetné podpisu a valu směnky}. není-li dohodnuto jinak, podpisu zárutní listiny, schválenf zákona o 
poskytnuti zárvky Ceskou republikou. 

6 Vý~e zaji~téné pohledávky k aktuáfnímu ti pos/ednlmu rozvahovému dni. 

7 Den a měsfc účetnlho obdob!. za které je sestavována úCetní závěrka, a v němž do~lo k plněni vyplývajfcfmu z garance. Plněn lm se rozuml realizace garance. 
neboli úplnéči Cástetné pfevzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlu2nfk není schopen splatit pohledávku vznikou rut!iteli z realizace 
garance. 

8 částka uhrazené pohledávky z titulu rvtení ti záruky v útetnfm obdob!, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnlch plnění (úhrad realizovaných rutitelem) z lítulu konkrétního rutení ti zárvky. 

1 O Účelnf jednotka uvede tis/o dle následujícího výtlu: 1 - Půjtky (záp(Jjtky}, úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné paplry (v6etně smének). 3 - Pfijaté 
vklady a depozita. 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 
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Poznámky k vyplnění: 

C!slo Poznámka 
s/oupcfJ 

1 Cís/o a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstnlku vetejných zakázek. 

2 Podle charakteru služeb, které jsou pfedmětem vefejně zakázky, uvede účetní jednotl<a odpovídajfcí pfsmenné označení z následujícího výttu: A - Dopravnl 
infrastruktura,B- Vzděláváni a souvisejíc/ služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady, D - Sociálnl služby, E - Zdravotnické služby, F- Teplo, 
energie, G - Ostatnl. 

6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rol< zahájeni a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součást/ předmětné vefejně zakázky. 

9 až 12 Skutečné náklady dodavatfJie na potizenl majetku v jednotlivých letech. 

13 SkuteCné náklady na poffzenl majetku v celkové vý~l od uzavfení smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájeni a rok ukončen/ plateb poskytovaných účetnljednotkou dodavateli. 

16, 18,20, Celkové platby za dostupnost hrazené účetnl jednotkou dodavateli. Obvykle zahmujl tak zvanou servisnl složku, úhradu nákladů na potízenl majetku, úhradu 
22 nákladů na exteml dluhové financování a dal~/. 

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

24 Celkové výdaje na poflzení majetku v platbách za dostupnost. 

25 at 29 Dal!í plnění zadavatele v souvislosti s projektem (napflklad nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a dal~/). 

~ Konec sestavy • 
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