
Licence: DTDY XCRGURXA IRYA (15012015/27012015) 

ROZVAHA - BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2015 

IČO: 70999627 

Název: Zařízení školního stravování, příspěvková organizace 
·-- ··-·- ---------------- - ___ ,, _____ ··- -- ------ ---- - --- __ .. __ ___ --- " -- . ·-- ··--···---·------

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

Si,:1[,; ;,:;:;r,.', 'i jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

Otická 2678/23 

Opava 

,, 

PSČ, pošta 746 01 

identifikační číslo 70999627 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

Magistrát města Opavy 

605 923 349 

pchalkova@skolnijidelny.cz 

www.skolnijidelny.cz 

Pchálková Lenka, Hrbáčová Alena 

za správnost údajů · 
Podpisový záznam osoby odpovědné í7 L~ 

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2016, 8h51m39s 

Misto podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmét podnih;an: 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko uř.:etni jednotky 
----------· -

Statutámi zástupce 

Stravování dětí a žáků, závodní stravování 

Hostinská činnost, výroba potravinářských a škrobárenských 
výrobků 

Hertlová Bronislava 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

i---------

------- - -- -- -- -~· ·----- -- -- -- --------·-------- -------·-------· - - -- ----- ·-------------------•------ ·------
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Licence: DTDY 

Číslo 

položky Název položky 

------------
A. Stálá aktiva 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1 _ Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

2_ Software 

3. Ocenitelná práva 

4. Povolenky na emise a preferenční limity 

5_ Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

6_ Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

8_ Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

9_ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

XCRGURXA IRYA (15012015/27012015) 
- --------

-1---- Období ----

Synteticky [1------------1-----B-é-žn-é---'----~ ----------~i---------M-,n~u-_lé-

ůčeti Brutto Korekce ---~'--'--.-~~--N-ett-_ o-'_ 

------- ------------
55114120,89 30 853 678,57 

012 

013 

014 

015 

018 

019 

041 

044 

051 

---------- ---------- -
272 819,93 

272 819,93 

272 819,93 

272 819,93 

24 260 442,32 20 211 145,20 
---------- ---- --

1 o. Dlouhodobýnehmotný majetek určení k prodeji_________ ___ _ __ _ _ _______ __ __ 035 

li. Dlouhodobý hmotný majetek 

1_ Pozemky 

2_ Kulturní předměty 

3_ Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

__ ____1___'1_:_Dlouhodobý hmotný_majetek určený k prod __ eJ~·i ___ _ 

Ill. Dlouhodobý finančn í 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_ Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomocí dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

----

031 

032 

021 

022 

025 

028 

029 

042 

045 

052 

036 

061 

062 

063 

068 

069 

462 

464 

465 

54 841 300,96 

1 409 600,00 

16 590 826, 71 

22 256 071,39 

14 574 802,86 

10 000,00 

30 580 858,64 

2 274 372,20 

13 731 683,58 

14 574 802,86 

24 260 442,32 

1409600,00 

14 316 454,51 

8 524 387,81 

10 000,00 

- --- --------------

20 211 145,20 

1409600,00 

11 560 167,51 

7 167 377,69 

74 000,00 

~·-· --···----------- -·~-- - ---------
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Licence: DTDY 

·--~----- ----------· --------·----~-------- -------

Čfsfo 

položky Název položky 

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů 

B. Oběžná aktiva _ 
------------- -··-·· 

I. Zásoby 

1. Pořízení materiálu 

2. Materiál na skladě 

3_ Materiál na cestě 

4_ Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastni výroby 

6. Výrobky 

7. Pořízení zboží 

B. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

1 O._ Ostatní zásoby 

n. 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 zabezpečeni 

11. Zdravotní pojištění 

12. Důchodové spoření 

13. Daň z příjmu 

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

15 . Daň z přidané hodnoty 

16 . Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 

17. Pohledávky za vybranými ústřed ními vládními institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 

27_ Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

28. Zprostředkování krátkodobých transferů 

29. Náklady příštích období 

30_ Příjmy příštích období 

31. Dohadné účty aktivní 

!32 Oslatnl l,,Tátkoo~ pohledavk), 

i5.02.2V16 8h5im39s 

Synletickýi----~-----

útetJ 

469 

471 

475 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 

Brutto 

12 460 171,65 
---

378127,15 

372 358,21 

5 768,94 

1133 584,52 

158 378,00 

137 500,00 

162 020,00 

97 298,00 

7147,38 

7573,14 

Béžilé 

311 

314 

315 

316 

335 

336 
3·37 
:na 
34 1 
342 

343 
34~ 

34S 
34B 
373 
375 
3B1 

l85 
388 
j 77 563 ssa--'-,oo ____ _ 

Zpracováno systémem G IN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCRGURXAIRYA (15012015/27012015) 

Obdob{ 

Korekce I 
Minulé 

----------~_2_4_60_1_7_1c_,6_5 ____ 11904389,50 
378 127,15 

372 358,21 

5 768,94 

1 133 584,52 

158 378,00 

137 500,00 

162 020,00 

97 298,00 

7 147,38 

7 573,14 

.663. 668,00 

268 807,75 

264 192,27 

4 615,48 

975 855,00 

134 901,00 

120 000,00 

165 200,00 

28 309,00 

1 577,00 

525 868:00 
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Licence: DTDY 
--------· ------ ~---·-~- ----~---------------

-------------- --~-- ------- ~-----

Číslo 

položky Název položky 

Ill. Krátkodobý finanční majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

3. Jiné cenné papíry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5. Jiné běžné účty 

9. Běžný účet 

10. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

. ________________ X_CR~GU~A! R_YA (15012015/ 27012015) 

Období 

Syntetickýi---------~-~------B_ě_žn_e_· ------~-~-~-'------! 

účet BNtto Korekce Netto I 

251 

253 

256 

244 

245 

241 

243 

263 

262 

261 

10 948 459,98 

1 O 878 492, 18 

45 032,80 

24 935,00 

- -----·-·---- ----
1 O 948 459,98 

10878492,18 

45 032,80 

24 935,00 

Minulé 

10 659 726,75 

10 590 087,99 

41 000,76 

28 638,00 
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Licence: DTDY ----------------- - - --~-------- -------

Číslo 

polof/W Název položky 

_c_. __ -~V_lastní kapitál -~---·- _ 
[. Jmění účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořizení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdíly 

7._ Opravy předcházejících účetních období 

li. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturnich a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond _________ _ 

m. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím rízení 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

_D_._~C_izí zdroje ____________ _ 
I. Rezervy 

_ __ !- Rezervy _______ _ 

li. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finan ční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Ostatní dlouhodobé závazky 

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 

9. ~~ostředkování dlouhodobých transferů _ 

m. Krátkodobé závazky 

1 . Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

15.02.2016 8h51m39s 

' Synte~:r-· - --------Bét~:dobf 

Minulé 

----------· ______ 2_8_5~_()_509,98 ______ 24~111 426,11 
24 779 163,69 20 620 146,38 

401 

403 

24 642 710,83 20 483 693,52 

405 

406 

407 

408 136 452,86 

2 697 246,87 

411 167 000,00 

412 60854,97 

413 626172,74 

134 210,00 

136 452,86 

2 480 274,35 

212 000,00 

56 195,76 

626 172,74 

414 

416 1 709 009, 16 1 585 905,85 

431 

432 

441 

451 

452 

455 

459 

472 

475 

281 

289 

321 

324 

326 

---·· --- - --------------------~ ---
1 114 099,42 1 011 005,38 

1 114 099,42 

_ ____ 8_1_"3_()_103,9_9 ____ _ 

8130103,99 

2 264 115, 18 

2 271 650,71 

1 011 005,38 

8 004108;59 

8 004108,59 

2192 389,25 

2 385 026,50 

Zpracováno systémem GfNIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCRGURXA IRYA (15012015127012015) 
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Licence: DTDY 

Číslo 

po/ožky Natev položky 

10. Zaměstnanci 

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečeni 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

17. Daň z přidané hodnoty 

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 

33. Zprostfedkování krátkodobých tranferů 

34. Výdaje příštích období 

35. Výnosy příštích období 

36. Dohadné účty pasivní 

37 Ostatní krátkodobé závazky 

15.02.2016 Bh51m39s 

·----- ------. ·- -·----·-·-

.
s .. ynt~t.id<fl_,-_-_-_· ______ _ 

. , ..... .. úrerF 
Obdobf 

Béžné 

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

345 

347 

349 

374 

375 

383 

384 

389 

378 

* Konec sestavy * 

1340666,00 

496 730,00 

213 147,00 

68 387,00 

477 933,04 

354 027,00 

643 448,06 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

Minulé 

1 293 129,00 

473 226,00 

204 024,00 

686,00 

55 891,00 

457 014,67 

341 540,00 

601182,17 

XCRGURXA I RYA (15012015127012015) 
------ - -~---~--------
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Licence: DTDY XCRGUVXAI VYA (01012015127012015) ----~--~--~--------------·-·------ ------. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2015 
IČO: 70999627 
Název: Zařízení školního stravování, příspěvková organizace 

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Otická 2678/23 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 70999627 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel 

r<.onLaktni LJdaj.:· 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

Magistrát města Opavy 

605 923 349 

pchal kova@skol nijidelny .cz 

www.skolnijidelny.cz 

0~:r;i:)a odpov[H!né z,, úl;etnictv1 

Pchálková Lenka, Hrbáčová Alena 

Podpisový záznam osoby odpovědné r"J~ 
za správnost údajů '/ 

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2016, 8h53m20s 

15.02.2016 8h53m 20S 

M 

I( I l 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

li 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

;_ ________ _ 

Stravování dětí a žáků, závodní stravování 

Hostinská činnost, výroba potravinářských a škrobárenských 
výrobků 

--------- ---, 

St«tutárni zástupce 

Hertlová Bronislava 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol s r. o. strana 114 



Licence. OTDY 

Cťt/Q 

poloiky Název poloiky 

~---~~~~dy 2: činno_sJ~--- . 
1. Spotřeba materiálu 

2. Spotřeba energie 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 

4. Prodané zboži 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 

6. Aktivace oběžného majetku 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

10. Náklady na reprezentaci 

1 í. Aktivace vnitroorga,1izačo1ich služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Zákonné sociální pojištění 

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 

15.02.2016 8h53m20S 

XCRGUVXAIVYA (01012015/27012015) 
----- -- - - -~-----~ --- --------·--------~~~- ------ --. --

SyntetickýÍ Běžné obdo_b_í -------- ----··- ---- Minufé období 

Hlavní činnost Hlavníéiňnost Hospadáfská činnost 

1 : -· 3 4 

60 915 339,69 8 832 103,57 60 037 880,29 9 011 895,22 
---------·-------- -- ---• ·· ----·---------- -·-~------- -- --------- --- ·- -----

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 
-- -- ~ ----··· ----------------· 

29 450 807,76 

2 718 342,90 

961 005,75 

11 985,75 

2 420 748,87 

15 984 397,00 

5 394 686,24 

65 909,94 

194181,57 

27 340,18 

1552691,16 

35 193,00 

487 833,05 

Zpracováno systémem GIN/S Express· UCR GORDIC spol. sr. o. 

4 516 746,25 

514 263,08 

275 350,26 

144 747,16 

1 676,34 

425 533,75 

1966488,00 

663 679,26 

8 150,37 

24 511,53 

3 823,82 

217 160,84 

68 228,79 

28 777 953,85 

2 757 627,04 

1682738,41 

12 803,77 

2 446 365,31 

15 485 286,00 

5 232 044, 13 

64 027,31 

172 180,36 

33 012,81 

1141173,00 

387 033,26 

·-~----------
4 551164,55 

544 864,39 

289 754,24 

239 732,07 

1 824, 10 

444 267,25 

2 005 248,00 

678 942,62 

8 309,91 

22 546,48 

4703,19 

162 578,00 

55 138,86 
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Licence: DTDY XCRGUVXAIVYA (01012015/27012015) 
-------------- - ------- - ---·----------- ----------------- -- ·-~·~- --

- - Synte::f== . •. Hlavnr;::~; období Ho~poďáfská činnosti -

I - - -· 1 2! 

číslo 

položky Název položky 

Minuléobdobl 

Hlavni činnost Hospodáfská činnost 
3 

36. Ostatní náklady z činnosti 

li. Finanční náklady 

1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

549 

561 

562 

563 

564 

569 

1610216,52 

----------·-·····-- ---·-~-----------
Ill. Náklady na transfery 

------ - .. - ------------ -----------------------------
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 

572 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 

__ v_._ _ Daň z příjmů ___________ _ 
1. Daň z příjmů 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 

--------··--··----·---·- -------

591 

595 ------F.e•;; Výri~~célkem - - - - -- . '.;;~7::HiiW~it/~j_~\;'.\/i;~~ hii,;. . -·~·!'.!'~1~t~1:<;:;::i,:(;:~.i :~-~;~/JWtjU~1~,~if ;6-o: ~iiS• 339, 69 
---~--'-'-~ ~---------~ ~ =..----'-"--'-" 

1 744,12 

168 700,00 

168 700,00 

__ I._ ___ VJ!l~~r_z činn<>~!L - -- 29 402 714,28 10 114 902,99 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

2. Výnosy z prodeje služeb 

3. Výnosy z pronájmu 

4. Výnosy z prodaného zboží 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1 O. Jiné pokuty a penále 

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 

12. Výnosy z prodeje materiálu 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 

15. Výnosy z prodeje pozemků 

16. čerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

601 

602 

603 

604 

609 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

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

28 802 101,45 

34 867,20 

463 449,73 

102 295,90 

9 661 379,69 

447 657,30 

5 866,00 

1845635,04 2 821,56 

-------------- ----- - -- • ------

------
171140,00 

171 140,00 

29 347 103,37 1 O 194 040,60 
-----

28 081 118,81 

41161 ,21 

1 197 062,35 

27 761,00 

9 683130,38 

505 660,22 

5 250,00 

-------- -------------
__ 1_1. __ Finanční výnosy ____ _ ------- - - --- ---- --------------- _________ 1_5 443,4_1 __ _ 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. úroky 

15.02.2016 8h53m20S 

661 

662 15 443,41 
---- +4 ----- -- -- - - ~~-- - --

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

19 642,92 

19 642,92 
---------- --·- --------

strana 314 



Licence: DTDY 

Číslo 

po/o:tky Ntizev polo:tky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

_ __I"'-_ Výnosy z transferů 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních instituci z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

Syntetický J 

účet~· 

663 
664 

669 

671 

672 

I 

XCRGUVXA I VYA (01012015 /27012015) 

·---~- -------··--·-·----------~ 
• Běžné období Minulé obclpbJ: 

----.....-.-----+-------"---+"---"--~~----~ --
Hlavni činnost Hospodátská činnost Hlavní činnost Hospodátskti činnost 

31 497 182,00 

31 497182,00 

2 

30 671 134,00 -~----

30 671 134,00 

__ c:__ Výsledek hospodaření _____ _ 
--·-·- ----------~ ---------------~ - -------------- ----- ---

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

• Konec sestavy • 

15.02.2016 8h53m20S Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

1 282 799,42 

1 114 099,42 

- ------- - - --- ·--------~----

1 182 145,38 

1 011 005,38 
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Ucer:ce: DTDY ___________ __ __ ____ _ _____ _ XCRGUPXAIPYA_(22092015/27012015) 

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetínná místa) 

Období: 12 / 2015 
IČO: 70999627 

Název: __ Zařízení _školního stravování, příspěvková organizace ________________ __ __ _ 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

:qidlo účstni ~ed:·~tky 

ulice. é.p. 

obec 

PSČ. pošta 

Ú•.laj~ o organl,:,;ci 

Otická 2678/23 

Opava 

746 01 

identifikaéni číslo 70999627 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

příspěvková organizace 

Magistrát města Opavy 

605 923 349 

pchalkova@skolnijidelny _cz 

WWW-skolnijídelny .cz 

OsQba odpove\1ná za účetnictví 

Pchálková Lenka, Hrbáčová Alena ·1-··-· -·- - .. -- .. ---·-----
Podpisový záznam osoby odpovědné ,. I . a ( L/1 
za správnost údajů L- ~'::-:::-------1 __ ~,ji:!:_ ~ 1

- ___ ' __ _ _J 

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2016, 14h38m 6s , 

Místo podnikáni 

ulice, č. p. 

obec 

PSČ, pošta 

Pi·edmét podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Statutární zástupce 

Stravování dětí a žáků, závodní stravování 

Hostinská činnost, výroba potravinářských a škrobárenských 
výrobků 

Hertlová Bronislava 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

- --- - - ---- - - -
15.02.2016 14h38m 6S Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORD /C spol. sr. o. strana 1 I 20 



PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 

IČO: 

12 / 2015 

70999627 

Název: Zařízení školního stravování, příspěvková organizace - - ----- ---- - - . -------·--··---·-·-·····-··----- ~ _,,________________________ ----- -----~------ -

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona!>llicUimitmt[:řit!l:n::: 1:;Jm:~lfiíii~il~Bí:i,1,.:u,,;,h:;;f@lil!liíi i; llij~jJj\11\!ňW:~1!\11iíllll :J 1 i '': 
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. 

Ai~~n~:j!iJ,ijfg~w:~~:~··~6~:l,~li§;i~ji~H~t1:4-:1~cíko11a .. i::1Mii:1fo;i,,,,,:.·.11:·1·',:,;,• ,.·:.•;:;;,,i!l1m~i)ji:,liiik~:\~H:n: · ,: :,,wé'i· ii:i:; ii:jlí!W~liri~!~dť~il~~ij!!t1l1ll!liii!\1\,;1:l ;r,:[fi:i!~\(!~~~~l1ij;;1 : •.. 

XCRGUPXAI PXA (22092015/ 27012015) 
++ + -- - - --------- - ------ - ·· - - · ----~-----· ~ - ·------

Účetní jednotka zahrnuje do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000,- Kč a technického zhodnocení i neuplatněnou část DPH. Na základě novely vyhlášky účtujeme náklady 
na náhradu platů za dočasnou pracovní neschopnost z důvodu nemoci na účtu 527 jako součást mzdových nákladů . 

. JJ'jŠ •.. i~i::•~~fqřr,ri~p~-podi~ii~•.:r:,'od:;t,rszái(.9J)a ... ii!;;/~;\;i!j~:!i:i'1;;c >'', ·. ' .··• •,i;,~,;.~~!ll~i!i;!i:;:tH);.,,., . • ,:.;::;;id'.i\mim1l\lli~ll!i~!l!!!i~l!i1~l!!~:tl; i'i''li1H!!\!; i i~1!11ííliil!i11ť~· . ··. , ... ,:'.!:~@i),r:•!.1iii;r!~~1'~ť,l! !l ilil>!~Htiť,J!:l~iiiff~l!ii~il~ť;tjl:111tycr;:; : ,c;1i~ti%•,1~1~ 
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Dle zřizovací listiny pořizuje organizace veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Účetní jednotka provádí 
odepisováni majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, prostřednictví rovnoměrných měsíčních odpisů, odepisovat se začíná od měsíce, následujícího po měsíci ve kterém 
byl majetek zařazen do užívání. U nově pořízených věcí je postupováno následujícím způsobem: Samostatné movité věci v pořizovací hodnotě nad 40000,- Kč se odepisují 10 -15 let. Budova a 
technická zhodnocení se odepisují na základě pokynu stanoveného zřizovatelem. V případě svěřeného majetku zřizovatelem, jsou přebírány pořizovací ceny s dopočtem oprávek podle doby 
živnostnosti. časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti transferu. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno na základě poměrů počtu 
uvařených porcí. Přímé náklady na potraviny se přiřazují do hlavni činnosti a do hospodářské činnosti podle výdejek ze skladu v návaznosti na normativy. Přímé osobní náklady - mzdy jsou 
klíčovány dle stanovených úvazků na hlavní a hospodářskou činnost. Organizace je plátcem DPH koeficientem dle §76, neuplatněná část DPH je přeúčtována do nákladů následující měsíc po 
odevzdání DPH. 

15.02.2016 8h54m37S Zpracováno systémem GINI S Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 I 19 



'ucenc::: D°TDY XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015) - --·-··--------·--·- -----

Čfslo • ŮČETNf OBDOBÍ 

položky Název položky 
-----

Podrozvahový [ 
__________ _________ _ __ qte! e--1_-_-__ -______ B_Ě_Ž.,_N_É ____ --~-.,_- ~ --~ --M-IN-U--LE--_- ---- --

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 

4. Vyřazené závazky 

5. Ostatní majetek _______________ ·--·---- - - · --···---- --- ----------------------- ------

901 

902 

905 

906 
909 

P.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

P.111. 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 
···--· ----·-··-·--··· ··-- ··-- ----- --· ·-· - -· - - -·--------
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

911 
912 

913 
914 

915 
916 

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

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 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. Dl~u~od_o~é p~d~í~~nf!: po.!11_e_dá~ky _, dů~odu užívání majetk~ji_rlou os<>~_o_L:J_Z jiných důvodů --------~----·926 
P.IV. Další podmíněné pohledávky 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

Dlouhodobé podmíně né pohledávky z jiných smluv 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

Dlouhodobé podmíně né pohledávky ze sdílených daní 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj ům 

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 

Krátkodobé podm íněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízen í a jiných řízení 

~~~- -· 
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů , správních řízení a jiných řízeni 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů P.V. 

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfi nancováni tran sferů 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

931 

932 
933 

934 

939 

941 

942 
943 

944 

945 

947 

948 

951 

952 

8 737 593,05 

54 713,27 

6 453 253,17 

2 229 626,61 

8 754 667,50 

54 713,27 

6 470 327,62 

2 229 626,61 
--------·--- ·- - ~---·---- ---·--- - --- ··---

----- --------- ~-----------------

-------· · ~ ---• - - + - - + +------ --- -
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, Licence: DTDY 
-----4 -+-• - - . • --

XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015) 
----- --------~-- -~---

trs/o 
polotky Název po/otky 

Podrozv~h;-;i_výe------------ ----u_· t_E_T._N __ {_O_B_D_O_B_f _____________ _ 

ůéetr- BĚLNÉ · ,·;;,•.,·-· MINULÉ 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 

__ 6. _ Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z tran~f~rů ___________ _ 

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 převzetí z jiných důvodů 

------~- Dlouhodobé podmíněné závazky_z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

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

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

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

__ J3.:_ Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízení _____ __ _ _ ___ _ 

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 

953 

954 

955 

956 

961 
962 

963 

964 

965 

966 
967 

968 

971 

972 

973 

974 

978 

979 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

991 

992 

993 

994 

999 

--- ~---·· 

8 737 593,05 

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

15.02.2016 8h54m37S Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

-

8 754 667,50 
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' Licence: OTDY 

•------v-•-·----· ------
Číslo 

polotky Názevpoložky 

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 

---·-------
15.02.2016 Bh54m37s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

BÉŽNÉ 

XCRGUPXAIPXA (22092015/27012015) 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

. MINULÉ 

473 226,00 

204 024,00 
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Licence: DTDY XCRGUPXA I PXA (22092015/ 27012015) 
--------· -------·-·-- -- -· ----------- - -

··--··· -·-··- - -~-----
i:Ai•6·{'.~\ilhformad~P~ócfh{§ 19 odst. 5 pí~n;i.i::~i,:~~~~:>r1a 

~ -------~-· 
·, S -:: , :l;a![i!!H!MIŘll!!ll!nlilil\U~i!!!:t~!l!f !~~ij[lij jjjj~Jl~r~umm,m!!,lii''. .:,,.; ;,;:, ,· 

A.9. 
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Licence: n'rDY 
·-- ++-- - -- - -----------------------------

Čfslo 

poloiky 

B.1. 

B.2. 

8.3. 

B.4. 

Ntizev polotky 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím prevodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

15.02.2016 Bh54m37s 

XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015) 
---------------

Syntetic~f--------------u_· č_E~r_.N_i_o_a~o_o_a_f ____________ _ 
účet I BĚtNÉ MINULÉ 

364 
364 
364 
364 

·-------- - - ------
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'Licence: ,D'TDY _____ _ --------------- - · __________________ _ XCRGUPXAIPXA (22092015/27012015) 

- - / • ,, : • -- -- -- ··-- - - I I ... • - ---·, '' I I ' > ,! ' ! ' I I - - 11 A - - - •1, I l I "H, -

.c .. ·:11tJ~,· 1 ,DtťplňujJcí iqformace k položkám ro~l~.Y.: "C.1.1 JměnH'.ičeťťHjednót1W.:'·1~f.G,1.3. Transf'ěry.·n~ pořízení dlouhod.obého;!~:aj~t~~" .. , 

f ÚČETNf OBDOB{ črsro 

položky 

C.1. 

Název po/olky 
'
r------------ --------~-~~-----
1 BĚŽNÉ MINULÉ 

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 

. ----- --------- --------- ------------------
15.02.2016 8h54m37s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spo/_ sr_ o. strana 7 I 19 



'Licence: .O'!D'!__ __ _______________ _ 
---------- -- ------- -

XCRGUPXA I PXA (22092015/27012015) 
----- -- -- --- -----------

12.00 

----- ----- ---- -
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' ' Licence: OTDY XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015) -~-------- ~-···----~-- -~-·-- - --------- - - -- --------------------

- ----------------- -~~ --------

K po/otce Doplňujlcr infonnace ----~---- ____ _ Cástka 
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Licence: DTDY XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015) 

------------- -- ------- ------------
K položce __ DO()Jť1!1íci informa~ce _____ ~-- částka 

A. I. 28 Z toho zůstatková cena zlikvidovaného majetku, který nebyl odepsán. 109 720,00 
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!:!_cen_~~;ó!!3Y_ _____ ________ ---------------------- ·-------------------------------- --------------- XCRGUPXAIPXA (220920151}7q12015) 

K položce Dopli'luj/cf informace 
----- Částka 

o 

--~ -~ - ·- ----------- ---- - - ------- -- - ---·-··-··-·----- -- - •-- - -- -----~ -------- ----- - - ----
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K položce 
---

Ooplflujfcf informace Cástka 

o 

15.02.2016 8h54m37s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 
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Licence; DTDY 
--------------- ··--- - --· ---·-----------

-·- --- . -- ------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Položka 

čislo Ntizev 

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

A.li. 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.Ill. 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 připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 

-------- - ----- -----------·-- - -- - --- ----- -------
15.02.2016 8h54m37S Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015) 

-------·· - - ·----

179 193,01 

179 193,01 

174 533,80 

166 545,00 

7 988,80 

60 854,97 
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Licence; DTDY 
-·------ - ·----~---------- ------- -------------- ---------- XCRGUPXA I PXA (22092015127012015) 

------ - --------·~-- ----- --

Číslo Náze'I 

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 
D.11. 

O.Ill. 

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 

Čerpání fondu 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 
2. Úhrada sankcí 

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. Časové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 
5. Ostatní čerpáni - --- -- ······-·---·---------

D.IV. Konečný stav fondu 

-------------- ·- - --- -----------------
15.02_2016 Bh54m37s 

Položka 

------------------
- ---·----~---

B~tNÉ ŮČETN/ OBDOB[ 

626 172,74 ------------

------ ------- -----

-- ---·--------- - • -------- ---------· ------

Zpraco'láno systémem GIN/S Express - UCR GORD/C spol. sr. o 
---- - --------- ·------ -· 

1 145 215,38 

1 011 005,38 

134 210,00 

1 011 005,38 

1 011 005,38 

760 382,74 
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Licence: vTDY 
--------------· 

Položka 

C!s/o Název 
---- . - ---- . -------·----
FJ_ Počáteční stav fondu k 1.1. - - -· --·--···---·-- ·--------·--·-·--------------- -·--------
F.11. Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

3. Investiční příspěvky ze státních fondů 

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 

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

F.111. 
?._Převody z rezervního fondu ___________ _ 

Čerpání fondu 

1. Financování investičních výdajů 

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

XCRGUPXA I PXA (22092015/ 27012015) 
--------- --· ----• - ---

------------ - -----

BĚŽNÉ ůCE;TNf OBDOBÍ 

1585905,85 
·-------+·-----

6 237 395,35 
1660132,00 

3 566 257,97 

1 011 005,38 

6114 292,04 

5 731 035,31 

____ 4. Posíleni zdrojů určený<.:!·, k financování údr:2by a oprav majetku _________ ------· _____ _ _____ ··----
F.IV. Konečný stav fondu 

383 256,73 
. - - --- ---- - --

1709009,16 

15.02.2016 8h54m3 7s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 
- -·-- -- ---------------- - ----- - -----·-- --·------
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Licence.· DTDY 
•-L ----------- · •••••-•-•••••----- ·-·---------- ····-·-----·-------------

XCRGUPXA I PXA (22092015 I 2 7012015) 

éls/o 

položky Název položky 

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.5. Jiné inženýrské sítě 

G.6. Ostatní stavby 

Cís/o 

polotky Název položky 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. 

H.5. 

Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

BRUTTO 

16 590 826, 71 

16 590 826,71 

BRUTTO 

1409600,00 

1 409600,00 

---------- -----------

ůéETNÍ ó"BDOBÍ 

BĚZNÉ 

NETTOI 

MINULÉ 
KOREKCE 

2 274 372,20 14316454,51 11560167,51 

2 274 372,20 14 316 454,51 11 560 167,51 

BĚZNÉ 
-----,..------.-----~----M-IN_U_ L_E __ 

KOREKCE NETTO! 

1 409 600,00 

1 409600,00 

1 409 600,00 

1 409600,00 

15.02.2016 8h54m37S 
- - -~---------------------···- .. ·------ -------··-- ---- ----------·· --~- - - --------~--- - - -----
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Licence:.: bTDY 
.. ------. •----- -----------·- ·+------ -------· -------··-------- XCRGUPXA I PXA (22092015127012015) ---· -------··------------------

Číslo 

položky Název pólbtky 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

ÚČETNÍ ÓE/DOBÍ 

Bl=ŽNÉ MINULÉ 

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

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

Číslo 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
· ---------·-·· ---------------~---- Bl=ŽŇF= MINUL.É 

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

Zpracováno systémem GINI S Express - UCR GORD/C spol. s r . o. 15.02.2016 8h54m37s 
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Licence.: :JTDY -~--- '-·-·-----~---···----- -- ·--- - ~--____________ ... _ - -------- --·-·--------- -----------·- XCRGUPXA IPXA (22092015 /27012015) - - ---

-- · ---·- ---- - - - ----····- -- ·--···-- - -- - ··---- ·--------- --·- -- -· -- --- - - ·---·-·-·- - - - - - - ·--- - -·-
K.1 . Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

---- ------- ---- ----------
K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Po'l:námky k vyplněni: 

Cfs/o Poznámka 
sloupce 

1 IČ je identifikatnf tis/o osoby (tíselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým útadem, Obchodním rejstffkem nebo fivnostenskýmúřadem . IC by mé/o být uniká/ni. V tomto sloupci uvede útetni 
jednotka IC osoby (útetní jednotky), v jejlt prospéch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejít prospéch byla garance poskytnuta. Název představuje označeni. pod kterým útetnl jednotka provozuje svoji t innost. Obchodním jménem útetnl jednotky zapsané do obchodního rejstfíku 
je obchodní firma . 

3 IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které jí by lo pfidéleno Ceským statistickým ůfadem, Obchodním rejstffkem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mé/o být unikátní. V tomto sloupci uvede útetni 
jednotka rC útetnf jednotky (účetní jednotky), za jej lt závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodní jméno útetní jednotky, za jej/i závazek byla poskytnuta garance. Název představuje oznat ení. pod kterým ůtetnf jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem útetnl jednotky zapsáné do obchodního rajstfiku 
je obchodnl firma. 

5 Da/umem poskytnuti garance se rozumí j ej/ zachycení v podrozvaze. Okamtikem vzniku podminéného závazku se rozumí den poskytnut( písemného prohlášeni rutítele veňteli oruteni za závazky dlufnlka vůti véfiteli (vtetné podpisu avalu 
sménky), není-li dohodnuto jinak, podpisu zárutnl listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 

6 Výše zajišténé pohledávky k aktuálnímu ti poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a mésic účetnfho období. za ktero je sestavována útetnl závérka, a v némž došlo k plnéní vyplývajfcímu z garance. Plnénlm se rozum i realizace garance. neboli ůplnéti tástečné pfevzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté 
garance. neboť dlutník nenf schopen splatit pohfedávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu ruteni (;i záruky v ůčetnim období, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnfch plnénl (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétn lho rutení čí záruky. 

10 útetnfjednotka uvede čisfo dle následuj/ciho výt/u: 1 - Půjtky (zápůjtky), úvéry, návratné finantnl výpomoci. 2 - Dluhové cenné papíry (vtetné smének).:3 - Pfijaté vklady a depozita. 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 

--- -------------~ - - - --- - - - - ·-
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LicencE-• VTDY XCRGUPXA I PXA (22092015127012015) 
-------- --·-- - ------- -- ·--- - ·----- ---- ----- ··--- - - --- ~---

Poznámky k vyplnění: 

Cís/O sloupce Poznámka 

1 Cfslo a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Véstníku vefejných zakázek. 

2 Podle charakteru sluteb, které jsou ptedmétem vefejné zakázky, uvede ú(;etní jednotka odpovldající písmenné ozna(;enf z násfeduj{c/ho vý(;tu: A - Dopravnf ínfrastruktura,B - Vzd{Jlávánl a souvisejíc/ sfužby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládání s odpady, D - Sociálnf sfužby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatnl. 

6 až 7 

9 až 12 

13 

14 a 15 

16, 18,20,22 

17, 19,21,23 

24 

25až 29 

Pfedpokládaný nebo skute(;ný rok zahájení a rok ukon(;en/ stavby, pokud je stavba sou(;ás/1 pfedm{Jtné vefejné zakázky. 

Skute(;né náklady dodavatele na poflzení majetku v jednotlivých letech. 

Skute(;né náklady na pof/zení majetku v celkové výSí od uzavfení smlouvy. 

Rok zahájeni a rok ukon(;enr plateb poskytovaných ú(;etnf jednotkou dodavatefi. 

Celkové platby za dostupnost hrazené ú(;etní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuj{ tak zvanou servisnl sfotku, úhradu nákladů na pofízenl majetku, úhradu nákladů na externf dluhové financování a dal§f. 

lnvesti(;ní slotka platby za dostupnost, neboli výdaje na poflzení majetku v jednotlivých letech. 

Cefkové výdaje na poflzenl majetku v platbách za dostupnost. 

Dal§í plnénf zadavatele v souvislosti s projektem (napffklad nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a da/§1). 

* Konec sestavy * 
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Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Otická 2678 /23, 746 01 Opava 

IČO: 709 99 627 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 837 

Prohlášení 

Jako statutární zástupce účetní jednotky Zařízení školního stravování Opava, ,příspěvkové organizace, 
IČ: 70999627, DIČ: CZ 70999627. 

prohlašuji, 

že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. 

Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. 

V Opavě dne: 18.3.2016 

' . 

~I ~/ 

,:ď/ti/ l/ .·/ 
·._,1 /.7//,,/L.. / 
l,·· v . { ' 

____ ,c --------------------------- ------

Hertlová Bronislava 

Li:t(1C::8rii .:,r.01:·nf;,j sťravov3ni Opava, 
.·.·a- pfispévková c1 ganizace 
Otická 2673/23, 746 0-J Opava 

n'.'555 557 076 
iČ0;70999627, D1Č;CZ70989627 


