
• Licence: DZ40 
. ------------------- --~-- - -------- - --- . --------------------------------- -- ----------------- XCRGURXA I RYA (15012015127012015) ~---------- ---------- ------·--··-·-·---- ... ,. . 

ROZVAHA - BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2015 

IČO: 70999729 
Název: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace 

·--·•••-•·- ·-• ••••---"- -• ·~ ~~--------- ---·••-• - • •·----~--·-••V•• -~--- --------·------·----

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

Edvarda Beneše 2 

Opava 

747 05 

identifikační číslo 70999729 

právní forma Příspěvková organizace 

zřizovatel Statutární město Opava 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

553 712 525 

553 712 525 

info@zsebenese.opava.cz 

www .zsebenese.opava.cz 

Osoba odpovědnáza účetnictví 

Vachutková Radmila 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů r

----· -·- - --- .. --------- --- -- -------- -----! 

~~ I /!Jat?{ tk_; 
. ·····-· ·- ___ ,_,, __ ,, __ 

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2016, 9h32m47s 

Místo podnikáni 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikání 

hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky _ 
! 

Statutární zástupce 

Mgr. Karel Frýdl 

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

Základní škola Opava, F.dvarda Beneše 2 
příspivková orglllliiAce 2 

747 05 Opava, Edvarda Beneše 2 
IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu .

, --~ / .,- ·---- ---- -- -- -
1 "íTJ G,c: .... 
i _ _ · _; ..... '( -
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Licence· DZ40 

-------------·-------· 

Cís/o 

položky Název položky 

A. Stálá aktiva 

L 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 

1 O._ Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji_ .. _ 

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 

1 O. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

XCRGURXA I RYA (15012015/27012015) ---- ~ .. -·---------~-~-- -·--- -·-· 

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

Syntetický!----------- Běžné __j Minulé 
ů~et / Brutto Korekce -----N~ 

012 

013 

014 

015 

018 

019 

041 

044 

051 

035 

031 

032 

021 

022 

025 

028 

029 

042 

045 

052 

036 

_____ 82 003 034,48 . . 17_ 732 325,21 ____ 64 270 709,27 -----· ~2 6~~~56,0~-
222 666,60 

/ 

222 666,60 ./ 

222 666,60 

222 666,60 

- ·--- -- ------------·--- -----····-· · ···----------- - ·---·-------------· -- ·-···--·---·· 
81 780 367,88 

8 622 720,00 t/ 

65 506 143,27 1< 

723 226,20 , 
.~/ 

6928278,41 I. ., 

17 509 658,61 

1 O 094 391,00 

486 989,20 

6 928 278,41 

64 270 709,27 32 622 156,04 

8 622 720,00 8 622 720,00 

55 411 752,27 23 891 269,04 

236 237,00 108 167,00 

11 . Dlouhodobý hmotn2._~1i_j_etek určený k prodeji . ·-- - -~ ----------- ·- ----------·--·~----~-
IIL Dlouhodobý finanční majetek 

1. Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem 

2. Majetkové ú ča sti 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 úvě rú 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

12.02.2016 9h32m47s 

061 

062 

063 

068 

069 

462 

464 

465 
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Licence: DZ40 XCRGURXA I RYA (15012015/ 27012015) 
--·-·-·--· ··•·· ---~---- ---- ----·----·-- -·-··--------·----------· 

-·------.. --··--·--···------·---------·----- -·-·-·--- -- -·--1 .. ---==--=--== ~~-- -- Obdob{ -- ---------------·----·-

Čislo Syntetický i . · - Béiné Minulé 
1-------- ·---- . -···- .~------ - -----;;J 

položky Název poloiky účet! Brutto Korekce Netto 1 

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

7. Zprostředkováni dlouhodobých tranferů 

----------·-·----· 
B. Oběžná aktiva 

. -- -··-----·-------~-~---------------
1. Zásoby 

1. Pořízení materiálu 

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. Zboži na cestě 

469 

471 

475 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

10. Ostatní zásoby 139 

---- ~--,......__ •.. ,.~------------~----... -~--
2 833 897,25 2 833 897,25 2 888 511,72 -------- -----

7 103,00 7 103,00 6 175,00 

7 103,00 7 103,00 6 175,00 

- --- - -- - -- ·-·-·· ··-----------· ....... _, _________ , _________ ~------------------------------ -------· --------------------- ---- -
li. Krátkodobé pohledávky 128 631,00 128 631,00 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činností 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

10. Sociální zabezpečení 

11. Zdravotní pojištění 

12. Důchodové spoření 

13. Daň z příjmů 

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 ústředními vládními institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 

27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

28. Zprostředkování krátkodobých transferů 

29. Náklady příštích období 

30. P říjmy příštích období 

31. Dohadné ú čty aktivní 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 

12.02.2016 9h32m47S 

311 
314 
315 

316 
335 

336 

337 

338 
341 

342 

343 

344 
346 

348 
373 

375 

381 
385 
388 

377 

15 735,00 

107 500,00 

5 396,00 

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

15 735,00 

107 500,00 

5 396,00 

125 605,28 

117 500,00 

7 804,54 

0,74 

300,00 
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Licence: DZ40 

éls/o 
po/otky Název polotky 

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 

1 O. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

12.02.20 16 9h32m47S 

- ·---·T-------· 

251 

253 

256 

244 

245 

241 

243 

263 

262 

261 

L ____ " 

Brolto 

2 698163,25 

2 664 727,48 

973,77 

32 462,00 

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

Obáobf 

Běžné 

·----·· )(_<?_R:(}_'!__~_A_I_R_Y ~_(_1 ~<!.!._201~!_!!!_1_2015) 

2 698163,25 

2 664 727,48 

973,77 

32 462,00 

Minulé 

2 756 731,44 

2 700 150,14 

25 483,30 

31 098,00 

strana 4 I 6 



Licence DZ40 

éíslo 

pola!.ky Název polot.ky 
Syntetický~-----
.. úteq 

Obdobf 

Běiné Minulé 

----- ------,--·---··--......---------------- -------
~--- Vlastní_kapitál _______ __ -· ·-·-······· _ 

---~---- ... -·-·-~-------~·~·- 4 + 

65 155 466,30 --· -- _. ·-· 33_ 122 772199 
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

5. Oceňovací rozdíly při pivotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdíly 

7. Opravy předcházejících účetních období 

401 

403 

405 

406 

407 

408 

64 21 O 705,27 
43 665 809,89 

20 757 085,38 

212 190,00-

32 626 558,04 
32 834 346,04 

207 788,00-

~-~---··----- ---------------·· --· ------------- -----------
li. Fondy účetni jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

_5 . . Fond reprodukce majetku, investiční fond ________ _ 

Ill. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

411 

726 141,58 

50 000,00 

275 003,57 

50 000,00 

412 2 906,19 25 417,56 

413 383 062,19 161 850,81 

414 753,00 3 753,00 

----- _ 416 ---------· 289 420,20 -· -~ •- · - ·· __ 33 982,3.~. / 
218 619,45 221 211,38 

218 619,45 221 211,38 

431 

432 

D. ____ -~izíz~roje ________________ -··--·-·---- ____ _ ____________ . ------------- 1-~~..!'.!.~'.2.~- ________ 2 387 894,77 
I. Rezervy 

____ 1. Rezervy. ___ _ 

li. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Ostatní dlouhodobé závazky 

8. Dlouhodobé přij até zálohy na transfery 

___ . 9. Zprostředkováni dlouhod_obých transferů--------------··---· 
Ill. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

12.02.2016 9h32m47s 

441 

451 

452 

455 
459 
472 

475 

281 

289 

321 

324 

326 

1 949 140,22 

429 035,22 

116 900,00 

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

2 387 894,77 

930 739,03 

136 400,00 

XCRGURXA I RYA (15012015/ 27012015) 
--- ---· --------~---·---- -- - + -

l-
'/';j:!J 

/O,-,, 
ť}J '(' 
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• Licence: DZ40 
. -···--,-~-· -----

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

položky Název polotky 

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. Zprostředkování krátkodobých tranferů 

34. Výdaje příštích období 

35. Výnosy příštích období 

36. Dohadné účty pasivní 

37. Ostatní krátkodobé závazky 

12.02 2016 9h32m47s 

Syntetickýj Období .---------~-- ----------
úóefi Bétné 

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

345 

347 

349 

374 

375 

383 

384 

389 

378 

* Konec sestavy • 

811 508,00 

329 809,00 

141 669,00 

1 194,00 

105 125,00 

11 380,00 

2 520,00 

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

Minulé 

766 039,00 

308 741,00 

132 613,00 

1 110,00 

96 960,00 

300,00 

9 260,00 

5 732,74 

_ ___ XCRGURXA IRYA _(1501~01~1_~~91_2015) 
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Licence: DZ40 _ .. XCRGUVXAIVYA (01012015127012015) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2015 

IČO: 70999729 
Název: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

identifikační číslo 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

Edvarda Beneše 2 

Opava 

747 05 

70999729 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

553 712 525 

553 712 525 

info@zsebenese.opava.cz 

www.zsebenese.opava.cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Vachutková Radmila 
---------·--------·----· ---··--~ ------- · -1 

Podpisový záznam osoby odpovědné I ,Ir:, f' / 'J} · 
za správnost údajů . pic.éú/L._ /<,,"c.[Ct, '&v 

L -·-- --··--·-······--·- .... ···-··-··· ... .. ----- -·-· --

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2016, 9h33m49s 

Místo podnikáni 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikáni 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní j~!l~tky ______________ . ___ --~ 

Statutární zástupce 

Mgr. Karel Frýdl 

Základní škola Opava, EdTIInla Beneše 2 
příspěvková 07Kanwice 2 

747 05 Opava, ErlvardaBeneše 2 
IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

r ·~/' - ~ - -· -
I -/;, : . 'f (._(? ____ _ 

·- -· . ··--···- .. ' ,,_, __ --- ···---· ··-----·---··-· . 
12.02.2016 9h33m49S Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. strana 1 / 4 



Licence: DZ40 ______ }!_CRG_U'(_XAI ~ YA_ (01012015/27012015) 
--·-·· ------- ----------------- ----------- - ---------- --- ·-- --- ·-- ------- ---------------- ----

------ -------- - --- - --- -- -- - - - - --- - -.---- - - - -- --- ----- -- ------ - --
Číslo Syntetický Béfné obdob/ Minu/6 období ,__ _____________________ _,___________ - --- --
pofožl<y Název položky účet Hlavní činnost Hospodáfská činnost H/avnr činnost Hospodáfská činnost 

4 Z 3 

-- - ----------- - ----- --- --- - --- ----- - - ----- ---------
_ -~ Náklady z činnosti ------------ - - ____ --- - ------- - - ____ _ _ 22 929 276,34 ____ ____ !!)~!58_,o_o_~- -

1. Spotřeba materiálu 501 804 790,55 

2. Spotreba energie 502 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 

1 906 489,57 . -
~ ... 

4. Prodané zboží 504 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 

6. Aktivace oběžného majetku 507 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 

8. Opravy a udržování 511 682 258,80 / 

9. Cestovné 512 63 597,00 

1 O. Náklady na reprezentaci 513 7 325,00 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 

12. Ostatnl služby 518 1 517 719,47 

13. Mzdové náklady 521 12459451,00 

14. Zákonné sociální pojištění 524 4 190 021 ,00 

15. Jiné sociální pojištění 525 50 846,42 

16. Zákonné sociální náklady 527 184 024,63 

17. Jiné sociální náklady 528 

18. Daň silniční 531 

19. Daň z nemovitosti 532 

20. Jiné daně a poplatky 538 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 

23. Jiné pokuty a penále 542 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 

25. Prodaný materiál 544 

26. Manka a škody 547 

27. Tvorba fondů 548 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 546 238,00 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 

31. Prodané pozemky 554 

32. Tvorba a zúčtováni rezerv 555 

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 513 016,90 

12.02.2016 9h33m49s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GOROIC spol. sr. o. 

, ., 

1 000,00 ~ 

95 120,00 . 
;/ 

4 429,00 / 

6 209,00 
v 

':; 

22 221 468,22 100 872,00 
------- - - -~----·----·----·-· ~---

615 483,47 

2 378 537,90 

872 365,00 

29 811,00 

15 539,20 

793 883,53 

12 155 199,00 

4 087 393,00 

50 261 ,92 

161 612,00 

427 784,20 

616 546,00 

1 000,00 

89 581 ,00 

4 082,00 

6 209,00 
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Licence: DZ40 ----- XCRGUVXA I VYA (01012015 / 27012<!_15) 

Číslo Syntetíc~T ·---- - -----aii~--;,bc;;;;,í 
_______ ., __________ ··--- --· 

Minulé období 

wlotky Ná?ev položky 

36. Ostatní náklady z činnosti 

---------- ··---- -----··-- -------- - -------- -
__ -~'-~ _ Finanční náklady . 

1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

___ .!!!:___ Náklady_na transfery - ---· - -· -·--- -
1. Náklady vybraných ústředních vládnlch institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 

ůteti-~- - Hlavni činnost 

549 

561 
562 

563 

564 
569 

571 
572 

I 
I 

3 498,00 

----------

Hospodáfská činnost 

'.- 2 

Hlavní činnost 

J 

17 052,00 

Hospodáfská činnost 

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

'!._: __ _ Daň z příjmů _________ _ ----- ---·--- -------------------------------. ----·--·-- ------ ·- - ·----
1. Daň z příjmů 591 

2. Dodatečné odvody daně z prljmů 595 

-s ·).:.-1: Výnoš~l celkem '.-.:iili~~-.:2"~'c;'.t,;.\,ť;-;t,#-:S:, .. .:-"f„j,,._.i;i~~-iJr.t~;c;.t}";-~~f,.;~'.'{ť~=~~..,,,:;,i .... :s;~:,;:;.;,.._'";ť,,J.;~i~'i: 23 ooi-1as,19 _i'lJ;r~.: .. ·~r,.;:~IW,.~J,~~-~4~~o 1_,_1,--z:_· •, ... ."'\ 2n3_ <> ?40, . ,70_, \_ "°".:/;"<- 212 811,50 
_ _:_~ _ _ __ _._ - - · --~ - --·-· - -:-' -~;:;:--; .. ~~t: ·s-~a~:.~-,:·"·' -~-~:,:.l<"''~č'~'.;,,lP;·t='··:>~{?·:"' .· t Li !'t,;::-n~t>. ... ;~::,~·.,7,-,:,:,~'-''; i J..;·;1:-d;°'",r.,.-.;·;'"''U:! :;·,;~~-~~<~._._..;.; ........ ·..:...=-o=-.....;.""'"'"~=--"'"=""'----- -- - - -"-----.-.... ~ .- --

_ __ .!:_ __ Výnosy 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 

10. Jiné pokuty a penále 

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 

12. Výnosy z prodeje materiálu 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 

15. Výnosy z prodeje pozemků 

16. čerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

IL f _i_nan~_r:ií '1~0:lf . ··· --- - _ 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Úroky 

12.02.2016 9h33m49S 

601 
602 
603 

604 
609 

641 
642 

643 
644 
645 

646 

647 
648 
649 

661 

662 
--··-----· ___ ....._____ .. 

267186,00 

92 180,00 v 

159 822,00 •' 
15 184,00 V 

254,79 

254,79 , , 
v 

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

___ 248 464,00 - - - ----- 418_840,00 - --- -------·-212 811,50 

248 464,00 

81 681 ,00 

335 021 ,00 

2 138,00 

470,10 

470,10 

212 81 1,50 
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Ucence: DZ40 

Crsto ·· · 

položky Název položky 

3, Kurzové zisky 

4. Výnosy z pfeceněnf reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

Syntetickýj -ů~t1 

663 
664 
669 

XCRGUVXA I VYA (01012015127012015) 
----·- ------·- ··- ·--- ·•·••-·· •- •-- n-• • -· -• -- -·--· 

{---- Minulé obdobi 

Hospodái'ská činnos:1 H/avnl Cinnos: Hospodářská činnost 

Běžně období 

... , Htavnf činnost 

- ·- - - ··-- ----- · ---- - ------- ------------- - -~----------------------9•••- --~-- --------- ----
_ IV. Výnosy z transferů_ ---- ·--------- --------------· _ _______ ----- -- 2.2 738 749,00 - ·· 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních instituci z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

--------
__ _ ~..:.. Vi_sledekho_spodafení . _ ___ --------- --------

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 

12.02.2016 9h33m49S 

671 

672 22 738 749,00 

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

* Konec sestavy * 

76 913,45 

76 913,45 

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

141 706,00 

141 706,00 

21 911 430,00 - - - -----·-- ---·-·------

21 91 1 430,00 

109 271,88 

109 271,88 
111 939,50 
111 939,50 
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Licence: DZ40 
-· ·- - ·-·------~- ·--------

XCRGUPXA I PYA (07092015 I 27012015) 

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 

IČO: 

12/2015 

70999729 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace 
. -· ·-- --··------ ·--·-·---~-------- - - ---- -~-------·------·---·-···-·----________ .. _________ - ------··--· . ----···----~----------------~·------

Název: 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

Sídlo účetní Jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

Edvarda Beneše 2 

Opava 

747 05 

identifikační číslo 70999729 

právní forma Příspěvková organizace 

zřizovatel Statutární město Opava 

Kontaktní údaje 

telefon 553·712 525 

fax 553 712 525 

e-mail info@zsebenese.opava.cz 

WWW stránky www.zsebenese.opava.cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Vachutková Radmila 
Podpisový záznam osoby odpovědné I~- - ---··-- -~ ;-- / / -i-·-1/.--.- . . /J - -1 
za správnost údajů i /'~ /<t?t[(,u u· 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikáni 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razltko retní jednotky 

Statutární zástupce 

Mgr. Karel Frýdl 

Ukladní škola~ Echarda Beneše 2 
přispbková orgallŮ/Ju 2 

747 05 Opava, Edvarda Beneše 2 
IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu --- -·--- --·-·--- - . ··-···-------·-·-··· - ·----- . .. 

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2016, 9h35m28s 

'
.---r=_=r .~----------
! v7 C1Z?, ~- I --- -----~---~-----·--·-----
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Licence: DZ40 
XCRGUPXA I PYA (07092015 I 27012015) 
···--- - -------·-------------- .. 

A,1 •.. •. !.•• . ,1i,f9.~c~p9dle§ťf,od$t.?_··~~f(Qf(~ ··~%ít ·~t~~~i%,~~f~,~~A~*:@t~i~~t~~r"ft.~~-··· 
Účetní jednotka nemá informace o tom,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. 

i~Ji~;,fí{~ffil.~~~iP~t';.§i:9~~~,~~~9~-l;t~~~jj~.:!íM~~~~t~~• ''" '• .• ... 
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky 410/2009 Sb. 

Ai~1~:[:1~f9~~.:pp~J~,§!7:q~~ť~.~;~i. 
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovtele ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu, který schvaluje zřižovatel, to prostřednictvím 
měsíčních odpisů. Začíná se vždy odepisovat následujcíc měsíc po zařazení mjetku do užívání. Nově pořízený majetek je dělen na Dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby a Samostané movité 
věci. Pro tento majetek je rovněž stanoven způsob odepisování zžizovatelem. Je provedena kategorizace majetku, zařazení do odpisových skupin a je stanovena doba odpisování. V případě 
pořízeni staršího majetku je doba životnosti a cena nastavována individuálně. Rozdělení Na V mezi hlavní a hospodářskou činnost - čistící prostředky, energie, opravy a odpisy jsou nejdříve 
účtovány do HČ, na konci roku dle Směrnice přeúčtovány na VHČ. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení.které vychází ze znění vyhl. č. 16/2001. 
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Licence: DZ40 ·-----·---- ···--···------------- -----------·---------------------- ·--·---··--·-
______ -------- ·--- ____ XCRGUPXA I PYA __ (07092015 I 27012015) 

éfslo Podrozvahový L----------,,-------ú_é_IT.-'---N __ i o_a_D_O_Bl~---------~~---

1'!?!':~k'f- NázevP.?__l':_~ky __ ----------------~----- _ ~---·----------~---'-------·----·--- _ _.3-_te1 BÉZNÉ 
MINULÉ 

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 
1 _ Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 

4. Vyřazené závazky 

____ 5. __ Ostatní majetek ____________ _ --------------··-- ------------ -~ ..• .,. ______ _ 
P.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

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. _ Ostatni_krátkodobé podmíněné závazky z transferů ___ ______ _ 

P.111. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

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

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

3. Krátkodobé podmíněné pohledávl<y z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

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

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

___ ·-· __ 6. _ _Dlouhodobépodmíněnépohledávky z důvodu užívání _majetku jinou osobou_z jiných _důvodů ___________ _ 

P.IV. Další podmíněné pohledávky 
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

2. Oiouhodobé 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 ze sdílených daní 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

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

12. Dlou hodobé podmíněné_ pohledávky ze soudních sporů, správních řízen fa jiných _řízení_____ _ __ _ -·--

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

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transfe rů 

902 

905 
906 

909 

911 

912 

913 

914 

915 
916 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

931 

932 

933 

934 

939 
941 

942 
943 

944 

945 

947 

948 

951 

952 

-----------· ---· -~---· --------
5 329163,37 

215 259,28 

4 600 206,74 

513 697,35 
-----

---- -------···---·-~-·-- - ---

5 190 152,17 

195 033,68 

4 485 606,14 

509 512,35 ~-- -~-----------
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Licence: OZ40 

Cfslo 

pofoZky Název položky 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 

·----------·-------

Poo'rozvafrový1 ÚČETNf OBDOB{ 
~-----------,,-,------'---- ------'-----'-----

účet I BĚŽNÉ MINULÉ 

953 
954 

955 
956 ____ 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transf_e_ru_· ____ _ -------- +4·--· -------- ----- --- ~-------··-------------------------------------· ··-···----· --- ·----

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 převzetrz jiných důvodů ______ ~ 

P.VII. Další podmíněné ~vazky 
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 čínn.moci zákonod,výkonné nebo soud ni 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.mocí 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 garanci ostatních 

1 O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

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

___ 1~-- Dlouhodobé podmíněné závazkyze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

1 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podm í něná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíně n á pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú čtům 

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 
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237 041,70 

237 041,70 

5 329 163,37 4 953 11 0,47 
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Licence: OZ40 

Crsro 
poÍotky Název položky 

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 příslušných finančních orgánů 

12.02.2016 9h35m2Bs Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

BÉÍ.NÉ 

XCRGUPXA I PYA (07092015/ 27012015} - ·---- - - -· -·--·----- ------. •-- - - ···--- ----· . 

ůCETNf OBDOB{ 

MINUL(: 

308 741 ,00 

132 613,00 
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Licence: DZ40 -- ----- --------- ,J(t,RGUPXA_IPYA_ (07092015 / 2701W15) 

Organizace nemá informace o významných skutečnostech souvisejícíh s účetní závěrkou. 

Ke konci rozvahového dne nejsou žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. 

Účetni jednotka za toto účetní období nenabyla ani neprodala nemovitosti, zavedené do katastru nemovitostí. 
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Licence: DZ40 

Číslo 

pofo1ky 

8.1. 

B.2. 

8.3. 

8 .4. 

Název položky 

Poskytnuti úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

12. 02.20 16 9h35m28s 

Synteuck~~ .... - - ---- --· 
účet, 

364 

364 

364 

364 

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

XCRGUPXA IPYA (07092015 /27012015) - - - -·- ·---- --- -- ·--··--· . - . - . -- . -··---- - ··-... -·- ·• ··· ... 

úCETN( 0BD08I 

BĚtNÉ MINULI: 
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Licence: OZ40 . ·----------------- --~-----------~XCRGUPXA I PYA (07092015127012015) 

Cís/o 

pofotky 

C.1. 
C.2. 

Název položky 

Zvýšeni stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

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

12.02.2016 9h35m28s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORD/C spol. sr. o 

BĚŽNÉ 

ůt8"Ní OBDOB/ 

20 817 089,38 

60 004,00 

MJNUC.É 
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Licence: DZ40 XCRGUPXA I PYA (07092015127012015) 
----- ---------- ---------------------------- --.----·--------------------------- ----- -------- ---- ----- - -- -- ·------------·- ·-··- -·-··--

- ---••·--•~-,-----~· •-----~-----.--.-~,• --H Y,-,. ;-~-- -- --'"," " "., , • 

-0.6 .. ú Průměrnávyše.oceněňf výměrylesních pozemku s lesnim pOróstem ó*.énijnyc;h jiným 

----~---------------
0;7. • ~ Komentář ·k• ocenění. lesních· Pozémk~_jinym•-žpúsQběm -.j:fJ;tittf1~tt~1~f~~i~ij~~~~1.~t1ť1ffstt&';it?J:i:f :":;rt i.:i::iíi:~•jtť{,k1:~.<'l~l;;;;1;.;_;?fm1tl,ť1;1ťi~ti1lg;i;~gfli~~;;it •'/:/~(:.Ji:,:; -~;·r1~0;;,fr:1/{ii,{i-tiio;. __ •t(i',tt .. ?/i· 
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Licence· DZ40 XCRGUPXA /PYA (07092015/27012015) ---------------------~ -----------··. --· -----· -· --·-- · -

- ---~ - ----- -----------
K položce -··-- __ Dopltlujfr;f informace -----· éástl<a 

o Rozvaha je vytvořena podle platných předpisů 
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.. 
Licence: DZ40 ___ --- --·----- .. XCRGUPXA I PYA (070920 15127012015) 

- ------- ·--------
Cástka _Kpolotce ~---·---Dopltlujíciínformace _ __________ _ ---- .. - -·-- ----- -· ----

672 

12.02.2016 9h35m2Bs 

Tento účet je zvýšen o rozpuštěný transfér ve výši 60004,--Kč. Touto částkou je ovlivněn HV. HV zůstaně finančně nekrytý a bude přeúčtován v 
následujícím roce na účet 432 se speciální analytikou dle pokynu zřizovatele . 
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Licence· DZ40 

-- ·-·---··.-+••...- ·- --- . - ~,... . . ' 

-.e.a" ·.•ft .• Dopbi~,t~J;J~f p)rg1ace·_i< ••ppi~žl<a~přětíi~u1''J:. P~~~ž11(9J(to.~t~F . 
- --- ---------------------------- ------------- -----

Částka K položce Ooplřir.tjici informace 
---·--·--· -------·-·--0.··- -·,-----·· ---· -····------- _____ .... -----···---------- ·------· ----·- ---------~~-------·-·------·----

o o 
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Licence: DZ40 --·- __ ·---- XCRGUPXA I PYA (07092015 I 27012015) 

__ .. _________________________ .. --- .. - .- -- ----
DoplňLtjící informace Cástka ----- --- .. ----· - --·---·-·--·----------.----------------- -- --··--------------------------------.- --------- ---

o o 
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Licence: DZ40 __ _ _ ··-----·--·--·----- . --·--·---- ----··--· XCRGUPXA I PYA (07092015/ 27012015) 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

---- ------

Ctsfo Název 
. ··>· Položka >. . .:,- • ,: · • 

B~Í.NÉ ÚČé.TNÍ OBDOB[ -----. -- ------- . ------ ·--~------ -··----~-----... .. ~----- ·---· ---·- -~---- .. ~- -- -· --··- -·--- - ------ -~---- ·- - ~--------------~--.-- ·· --------·--- ---· ··-- . ·- .... ---- - ----
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 
- - ··- -- -----·-··----- ----··------· 
A.li. Tvorba fondu 

1. Základní pfíděl 

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

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

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu 

A.Ill. Čerpání fondu · 
----- ·---- -- - - -· 

1. Pújčky na bytové účely 

2. Stravováni 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžnl dary 

7. Úhrada p7ispěvku na penzijní připoj ištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 

12. 02.2016 9h35m28S Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

25 417,56 ------- -
123 018,63 

123 018,63 

145 530,00 

40 832,00 

34 950,00 

23 000,00 

46 748,00 

2 906,19 
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Licence: DZ40 XCRGUPXA I PYA (07092015 I 27012015) -·· --·-------~------- _____________________ ,, --------------· ·- ··----------- ··- ---------------- -··-· . ···-------------- ·- -·· ,,_ ---··-- .. 

Cís/o 

O.J. 

Název 

Počáteční stav fondu k 1.1. 

O.li. 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 

O.Ill. 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 

Položka 

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

-~-- Ostatní čerpání ________ -------·-·········-··----------------- - ---
0.IV. Konečný stav fondu 

12 .02.2016 9h35m2Bs Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

Btž:NÉ ůCETN{ OBDOB{ 
-·------··------------

165 603,81 

223 211,38 

221 211,38 

2 000,00 

5 000,00 

5 000,00 
--------~---~-- ---------- ~ -- -- ·-·------

383 815,19 
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Licence: DZ40 ------·--------·· - - --·--- ____________ XCRGUPXA I PYA (07092015/ 2701201~ 

Polo:tka 

Cís/o Název 
.- ~ 

F.1. Počáteční stav fondu k 1.1. 
~-------------------- - -- - ----------·--------· ~ ------

F.11. Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zrizovatele 

3. Investiční příspěvky ze státních fondů 

4. Ve výši výnosú z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 

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

_ --·--7 . . Převody z rezervního fondu -- ------------
F.111. Čerpání fondu 

1. Financování investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

.. __ 4:. Posílení zdrojů určených k financováni _údržby a oprav majetku----- ----- -- - - --- -· 
F.IV. Konečný stav fondu 

12.02.2016 9h35m28s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GOROIC spol. sr. o. 

BĚtNÉ ůCETN{ OBDOB[ ----·-·-----·--·. - -·- ·-~ 
33 982,20 

552 447,00 

552 447,00 

297 009,00 
139 187,00 

157 822,00 

289 420,20 
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C1s10 

pofotl<y Název pololky 

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. 

G.6. 

Čisto 

Jiné inženýrské sítě 

Ostatní stavby 

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 

12.02.2016 9h35m2Bs 

ůCETNI OBDOB{ 
BÉiNE 

NEITOI 
. MINULÉ 

BRUITO KOREKCE 

65 506 143,27 10 094 391 ,00 55 411 752,27 23 891 269,04 

61 362 108,27 9 366 923,00 51 995 185,27 20 336 568,04 

4 144 035,00 727 468,00 3 416 567, 00 3 554 701 ,00 

-- -~-------- --- - -----·· ůCETiioaooef ----·-- --- -

BÉtNÉ MINULÉ 

BRUTTO KOREKCE 

B 622 720,00 8 622 720,00 8 622 720,00 

8 622 720,00 8 622 720,00 8 622 720,00 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. strana 1 7 I 20 



Licence: DZ40 XCRGUPXA I PYA (070920151_~~0.!_2~1_52 

- ------- - ----- - - - - ---- --- - - --- - ------- --- ----------- --
ůCE:TNl OBDOB! Cfsfo 

poloV<y _Název položky ------------- -··-- _ -,,.·: ______ ___________ ·: _ _____ _ --- ·. - ___ · · _ __[ _ ___ _ BĚŽNÉ MINULÉ 

'- Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatni náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

------- ------------
Č/s(o 

- - ------------ --------··----- ---------,--- - - -------- -------

po/alky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ ---------...... __ _ - - -------~--·------- - --
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

12.02.2016 9h35m28s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GOROJC spot. s r. o. strana 181 20 



Licence: DZ40 

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

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

Poznámky k vyplněni: 
Cislo Poznámka 

sloupce 

1 /C je identifikační č/slo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo pfiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodnlm rejstfíkem nebo živnostenskýmú!adem. JC by mé/o být unikátnl. V tomto sloupci uvede ůčetnl 
jednotka tC osoby (účetní jednotky), v jejlt pros~ch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno úéetnl jednotky, v jejít pros~ch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým útetnf jednotka provozuje svoji tinnost. Obchodnfm jménem účetní j ednotky zapsané do obchodního rej stflku 
je obchodní firma. 

3 IC je identifikačnl tis/o osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfiděleno Ceským statistickým úřadem, Obchodním rejstflkem nebo žívnostenskýmúřadem. tC by mělo být uniká/ni. V tomto sloupci uvede ůtetni 
jednotka IC ůtetnl jednotky (útetnl jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnl jméno účetnl jednotky. za jejlt závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje oznatení, pod kterým ůčetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchadnlm jménem účetnl jednotky zapsáné do obchodnlho rejstříku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnuti garance se rozum/ j ejí zachyceni v podrozvaze. Okamtikem vzniku podmlněného závazku se rozumí den poskytnuti plsemného proh/á!;enf rutite/e veřiteli oruéenf za závazky dlutnlka vůči véfíteli (včetně podpisu avalu 
směnky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu záručnl listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Ceskau republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a měslc účetního obdob/, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajlcfmu z garance. Plněním se rozum/ realizace garance. neboli úplnéčí částečné pfevzetl dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlužník nenl schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z real/zace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu ručenl či záruky v účetnlm obdob/, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního rutení či záruky. 

10 Ůčetnl jednotka uvede číslo dle následuj/cího výčtu.- 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finantnl výpomoci, 2 - Dluhové cenné papfry (včetně směnek),3 - Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé i:ávazky. 
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Licence· DZ40 XCRGUPXA I PYA (0709201S/ 27012015) '-------------- - ------------- -- -· ------------ ---· ·-· --·- - . ---~-

Poznámky k vyplnění: 
Cís/o sloupce Poznámka 

1 Cís/o a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Véstníku vefejnÝch zakázek. 

2 Podle charaktero služeb, které jsou pfedmétem vetejné zakázky, uvede Metnl jednotka odpovídající písmenné označeni z následujlclho vjétu: A - Dopravnl intrastroktura,B - Vzdélávání a souvisej/cf slutby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládán{ s odpady, D - Sociální s/utby, E - Zdravotnické slutby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 

6 at 7 

9 at 12 

13 

14 a 1S 

16, 18,20,22 

17, 19,21,23 

24 

25at 29 

PfedpokládanÝ nebo skutečnÝ rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí pfedmétné vefejné zakázky. 

Skutečné náklady dodavatele na poffzenl majetku v jednotlivjch letech 

Skutečné náklady na poffzenl majetku v celkové vj$i od uzavřeni smlouvy. 

Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných útetní jednotkou dodavateli. 

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisn/ slotku, úhradu nákladů na poř/zení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financován( a da/$í. 

lnvesfičnl slotka platby za dostupnost, nebo(/ vjdaje na pořízen( majetku v jednotlivých letech. 

Celkové vjdaje na pořlzenf majetku v platbách za dostupnost. 

Dal!f plnéní zadavatele v souvislosti s projektem (napfíklad nákup pozemků, úvér poskytnutý dodavateli a dal!(). 

• Konec sestavy • 
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Licence• OPL V XCRGUPXA I PYA (07092015127012015) 

·c ..... ·:·· .:·. DoplňUJf 9fJr1ť<)tfÍ1 ace• .• k ··položkám.r:ozvahy·· ''C)IJ.tJtrtěnJ típettti·j~ciřotkyH a•·•" c; .. 1~3:•.• Tra n.sf efy•. na·•poří:z~ní cf lóu hode>bého•·rn~jet~u1·••• 

Název položky 

Číslo 

položky 

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

C.2. Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetk:.; ve věcné a časové souvislos1i 

21D2.201614h1Bm40s Z1)ra:::ovánc; systémem G!NIS E1n,-sss UCR GORDIC s"1a/ sr " 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

3 206,56 

strana 8 I 2G 



Licence.- OPL V XCRGUPXA I PYA (07092015/ 27012015) 

0.00 o 

0.00 

0.00 

' ' "': .,~?~::=~•-.... 

0.00 

., ' ., . • - ~ - . .- v .• ,•·. , ..... • -. ,,.-.·-~- • ·.-, -- . ..,. 

o.s.· / .Výše oceně11lJesňích•pozěrsí~L1 s iešhímipofoštem·t>cetl~t1Y#~ jiriým ipµsobeÍtl . ;,\>i;' 

O.DO 

,' ,. .. -•. , ,' 
• .. -._, ... 

0.00 

.D.7 . Korrientáf · k6cenění leshíqij poterrikú Jiným Žpúšobem ... , 

O.OD 

2Ui2 2D16 14h1Bm40s Zprac;?v{mc:, systémc:m GIN/S Express - UCR GORDIC spol sr a strana 9 120 



Licence. OPL V 

K položce Doplňující informace 

321 Jedná se o nezaplacené přijaté faktury. 

324 Jedná se o přijaté zálohy od žáků na školní mléko. 

378 Kooperativa za 4. čtvrtletí 2015 na 1. O 2016. 

381 Předplatné časopisů prp rok 2016. 

384 Výnosy příštích období - zájmové kroužky. 

385 Příjmy příštích období - dluh od žáků za školné a na plavání. 

21. 02 2016 14h18m40s Zpra~é!vám systémem GIN/S Express UCR GORDIC spé!l sr é!. 

XCRGUPXA I PYA (07092015/27012015) 

Částka 

111029,92 

155,00 

7 139,67 

17 467,00 

18 800,00 

1 783,00 
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Licence· OPL V 

K položce 

672 0500 

672 0600 

672 0650 

672 0701 

21.02. 2016 14h18m4Cis 

XCRGUPXA IPYA (07092015/27012015) 

Doplňujíci informace 

V rámci výnosů na účtu 672 jsme obdrželi dotaci v celkové výší 10.702.407,56 Kč a na projekt Inovace na dosah 68.153 Kč. Z toho přijaté transfery 
ze SR na platy a ONIV účet 672 0600: 8.480.779 Kč, příspěvek na provoz na účet 672 0500: 2.150.269 Kč a rozpuštěni investičního transferu 
3.206,56 Kč„ 

Přijaté transfery z územních rozpočtů. 

Přijaté transfery z KÚ MSK, ÚZ 33353, ÚZ 33052 , ÚZ 33061 

Dotace na projekt Inovace na dosah 

Rozpuštění investičního transferu 

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

Částka 

2 150 269,00 

8 480 779,00 

68 153,00 

·~ 
( 3 206,56 . 
'------___/ 
v ,. 

-· r ' 
:.,, \ 
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Licence. OPL V XCRGUPXA I PYA (07092015 I 27012015) 

E;3. · :: •••••ooplň1.1jíči•·•i.11formate•·k··p91ůžkátri·• pť~htedu•• o 

K položce Doplňujíc/ informace Částka 

o o 

21022016 14h18m4Cs Zpracováno systémem GIN/$ E>:press - UCPi GOPiDIC spol sr o. s trana 12 / 20 



Licence: OPL v XCRGUPXA I PYA (07092015 I 27012015) 

E"4·••·{. • •tlpplňQJícf·infr:>rlllá*f;!f<.pól<?žk~rn\přěhJe~u •. o.·~111~n~ch··vJ~stfríJi()·k~pitálu·. •,,.•.;: 

K po/otce DoplňUJÍCi informace Částka 

o o 

21 0? ?01 F. 1-4h1Bm40s Zpra:::,JVána systémem G/NiS Express - UCR GOROIC S1J'.!I sr o s trana 13 I 20 



Licence. OPL V 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Číslo 

A.I. 

A.li. 

Název 

Počáteční stav fondu k 1.1. 

Tvorba fondu 

1. Zá:~ladni přiděl 

2. Splátky půjčú na bytové účely poskytnutých a·o konce roku 1992 

Položka 

3. 

4. 

Náhrady škod a pojistná plněni od pojišťovny vztahující se k ma)etb pořízenému z fondu 

Peněžní a j iné dary určené do fonau 

A.Ilf. 

A.IV. 

5. 

1. 

2. 

Ostatni tvorba fondu 

Čerpání fondu 

Pú;čky na bytové účely 

Stravováni 

3. Rekreace 

4. Kultura , tělovýchova a sport 

5. Sociáini výpomoci a půjčky 

6 Posky!n:.ité peněžn• dary 

7. Úhrada pi;spěv~u na ;ie~zijni př:pojišiěni 

8. Úhrada části pojistného na soi..;kromé životní pojištění 

9. Ostatn; užitf fondu 

Konečný stav fondu 

2 Ui2. 2C 16 1'Jh 1 Bm40S Zpra,:;o váno systémem GIN/S E~press - UCR GORDIC spol. s r ::, 

XCRGUPXA I PYA (07092015 I 27012015) 

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

106 558,59 

61 393,40 

61 393,40 

60 578,00 

10 500,00 

45 078,00 

5 000,00 

107 373,99 
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Cís/o Název 

O.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

O.li. Tvorba fondu 

O.lil. 

O.IV. 

~. Zlepšený výsledek hospodaření 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

Peněžní dary - účelové 

Peněžní dary - neúčelové 

Ostatní tvorba 

Čerpání fondu 

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

Úhrada sankcí 

Posíleni ínvestíčniho fondu se souhlasem zřizovatele 

časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

Ostatni čerpáni 

Konečný stav fondu 

21 02 2016 14h18m40S 

Položka 

Zprac:ovám systémem GnViS Exoress - UCR GORDIC spol sr Q 

XCRGUPXA I P YA (07092015 I 27012015j 

·. '.:.:.·;·;;. , ;~---
• . " ···· "' . '" " . · ;~:"l'" 

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

10 552,23 

290 555,44 

9 092,44 

28í 463,00 

301 107,67 
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Čisto 

F.1. 

F.ll. 

F.111. 

F.!V. 

Název 

Počáteční stav fondu k 1.1. 

Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisu dlouhOaobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

3. Investiční přispěvKy ze státních fo11dů 

4. Ve výš! výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 

Převody z rezervního fondu 

Čerpání fondu 

Financováni investičních výdajů 

Úhrada investičn ích úvěru nebo půjček 

Odvod do rozpočtu zřizovateie 

Posílení zdroj:'.; určených k financování údržby a oprav majetku 

Konečný stav fondu 

? 1 0? ?01/i 14h1 8m4Gs 

Položka 

Zpracovánc, systémem GIN/S Express - UCR GORDIC sp,:;/ sr o 

XCRGUPXA I PYA {07092015127012015) 

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

333 806,22 

301 005,00 

301 005 ,00 

494 223,70 

49,: 223.70 

140 587,52 
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Licence: DPL V 

Číslo 

položky Název položky 

G. 

G.'1. 

G.2. 

G3. 

Stavby 

Bytové domy a bytové Jednotky 

Budovy pro služby obyvatelstvu 

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 

G.5. Jiné inženýrské sí:ě 

G.6. Ostatní stavby 

Číslo 

položky Název položky 

H. Pozemky 

H. í. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, !cuky, rybníky 

H.4. 

H.5. 

Zastavěná piocha 

Ostatní pozemky 

21 0? ?016 14h18m40s 

BRUTTO 

12 346101,60 

12 346 íOí ,60 

BRUTTO 

530 936,00 

1 530 936,00 

Zpraoováno systémem GIN/S bpress UCR GOROIC spol. sr. "· 

XCRGUPXA I PYA (07092015 /27012015) 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

.BĚŽNÉ MINULÉ 

KOREKCE NETTO 

4 886 177,10 7 459 924,50 7 038 713,10 

4 885 177,tO 7 659 924,50 7 038 7í3,,0 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

KOREKCE NETTO 

1 530 936,00 1 530 936,00 

• 530 936,00 1530936,00 
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Licence· DfJL V 

Číslo 

položky Název položky 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Os'.a!ni náklady z přecenění reálnou hodnotou 

Čí.s!o 

položky 

J. 

Název položky 

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

21 .D2 2016 14h18m4Cs Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC so::JI sr o 

XCRGUPXA I PYA (07092015127012015) 

ÚČETN{ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

.. ,., ..... -.. ~: ;:•i''."~--' 

,;:~;:t//:-~;.:)~::mi~:\it:i(:1:,-:.~·~, j{ 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 
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Licence OPL V XCRGUPXA I PYA (07092015127012015) 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Po.mámky k vyplněni: 

Číslo Poznámka 
sloupce 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

té je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které ji bylo přiděleno českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní V tomto sloupci uvede účetní 
jednotka JČ osoby (účetní jednotky). v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 

Název nebo obchodní jméno účetní Jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost Obchodním Jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku 
Je obchodní firma. 

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. Jé by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní 
Jednotka IČ účetní Jednotky (účetní jednotky), za JeJií závazek byla garance poskytnuta. 

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení. pod kterým účetnf Jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodnfho re1stříku 
1e obchodní firma. 

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči větiteli (včetně podpisu avalu 
směnky), není-li dohodnuto jinak. podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky českou republikou. 

Výše zaJištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 

Den a més/c účetního období, za které je sestavována účetnf závěrka, a v némž došlo k plnění vyplývajíc/mu z garance. Plněním se rozumí realizace garance. neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za púvodního dlužníka z titulu poskytnuté 
garance. neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

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

Souhrn dosavadních plněni (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 

Účetnfjednotka uvede číslo dle následujíc/ho výčtu: 1 - Pújčky (zápúJčky), úvě,y, návratné finanční výpomoci, 2-Dluhové cenné papiry (včetně směnek),3 - Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 
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Licence: OPL v 
XCRGUPXA I PYA (0709201 5 / 27012015i 

Poznámky k vyplnění: 

Číslo sloupce Poznámka 

1 Čisto a název veře;né zakázky. jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek 

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní Jednotka odpovidajici písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastrukturaB - Vzdť:!lávání a související služby, C - Vodovody. kanalizace a 
nakládání s odpady, O - Sociální služby. E - Zdravotnické služby. F - Teplo, energie, G - Ostatní. 

6 až 7 

9 až 12 

13 

14 a 15 

15, 18.20,22 

17, 19,21,23 

24 

25 až 29 

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájeni a rok ukončení stavby. pokud je stavba SOL/částí předmětné veřejné zakázky. 

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

Skutečné náklady na pořízení maJetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 

Rok zahájeni a rok ukončeni plateb poskytovaných účetní Jednotkou dodavateli 

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní ;ednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladú na pofízeni maJetku, úhradu nákladu na externí dluhové financování a další. 
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pofízení majetku v jednotlivých letech. 

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (napfíklad nákup pozemků úvěr poskytnutý dodavateli a další). 

• Konec sestavy * 

21022016 14h18m4Gs Zprac:aváno systémem GIN:S Express - UCR GORDIC spol s r a. strana 20 / 20 



Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace 
se sídlem v Opavě 
IČO: 70999279 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 

Prohlášení 

Jako statutární zástupce účetní jednotky Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvkové 
organizace, v 

IC: 70999279, DIC: CZ 384-70999279 

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 účetn ictv í, 
v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. 

V Opavě dne 22.3. 2016 

Základní škol.a Opm, Edvarda Btneše 2 
příspMmd o,gr.1.izace 1 

747 05 Opava, Edvarda Beneše 2 
IČO: 70999279, tel./fax: 553 7i2 525 

~z~ --------- --------------------
p pis 

Mgr.Karel Frýdl, ředitel 
příspěvkové organizace 


