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PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ŮSC

(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

Období: 12 /2019
IČO: 70941912

Název: Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

Místo podnikáni
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikáni
hlavni činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

" "'-' " " '"Ĺ".
: "; Eče' .'2S_.'=E t" Sk.k" ,'=E&

Morávkovo náměstí 25
Mladá Vožice
391 43

70941912
příspěvková organizace
město Mladá Vožice

Kontaktní údaje
telefon 381 215 547
fax
e-mail
WVVW stránky

kancelar@zsvozice.cz
www.zsvozice.cz

Záklz'M l Skok
AlMá

Muá'ácvo fíáfiě$ii 25, 331 G? Vade Yi9k:e
ičo: 70"419¢2, ":et. 3ä1 215 23'3

(7)

Osoba odpovědná za účetnictví
Ludmila Blahožová
podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2020, 11h25m13s

Statutární zástupce
Mgr. Hana Váchová
podpisový záznam statutárního
orgánu /
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Licence.' DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Mění se obsahově vymezeni některých položek účetních výkazů vzhledem k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, účtujeme v souladu s vnitřními účetními směrnicemi.

-:'1.".""
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Licence.' DFYR

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky Název položky
pj. 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

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

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancováni 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_tra.nsferů

P.III. 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 užíváni majetku jinou osobou

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uživáni 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. Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených dani

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených dani

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 zajištěni

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

_12. Dl.ouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řlzen!_a 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 transferů

XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ'
účet BĚŽNÉ MINULÉ

6 062 743,11 5 847 072,03
901 13 193,00 13 193,00
902 6 049 550,11 5 833 879,03
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
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Licence." DFYR

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky Název položky
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 transferů

P.Vl. 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 užIvánI 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 užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

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

P.Vll. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořIzenI dlouhodobého majetku

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

4, Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyp|ývajicí z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyp|ývajÍcÍ z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řIzení a jiných řízeni

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řIzeni a jiných řízeni

P.VIll. 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

XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

podrozvahový ÚČETN/ OBDOB/
účet| BĚŽNÉ MINULÉ

953
954
955
956

961
962
963
964
965
966
967
968

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986

991
992
993
994
999 6 062 743,11 5 847 072,03
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Licence DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona '"''"-'"-'"""'
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Vyhláška č. 410/2009 Sb.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Vyhláška č. 410/2009 Sb.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
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c. DoplňujÍcÍ informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "CJ.3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku"

Číslo

položky Název položky

C.1. zvýšeni stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořÍzeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

429 935,98 426 439,93
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Licence.' DFYR

d.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

,-m' ·N -" M'

0.00 Účetní jednotka nevykazuje.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. výše oceněni celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

d.4. výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

e.1. DoplňujÍcÍ informace k položkám rozvahy

K položce Dop/ňu//c/ informace ·· "¥'" ' . - ' ,-*. -l

' N? -X" ^".7 ' k "
'" ·' l :.' ·" ·"

N

Částka
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Licence.' DFYR XCRGUPXA l PYA (01012019 /01012019)

e.2. Dop|ňujÍcÍ informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Dop/ňu//c/ informace Částka
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

e.3. DoplňujÍcÍ informace k položkám přehledu o peněžních tocích

k položce Dop/ňuj/c/ informace Částka
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

e.4. Dop|ňujÍcÍ informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Dop/ňu//c/ informace Částka
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Licence.' DFYR

f. DoplňujÍcÍ informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

Položka
C/s/o Název
AJ. Počáteční stav fondu k 1.1.
A.Il. Tvorba fondu

1. Základni 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.III. Čerpání fondu
1. půjčky na bytové účely
2. Stravováni
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociálni výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištěni
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu
a.iv. Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

205 291,60
494 184,70
494 184,70

441 082,35

179 280,00

99 202,35

25 000,00

137 600,00
258 393,95
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka
Číslo Název

DJ. Počáteční stav fondu k 1.1.

DM. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodařeni

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

4. Peněžní dary - účelové

5. Peněžní dary - neúčelové

6. Ostatní tvorba

D.lll. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodařeni

2. Úhrada sankcí

3. Posňeni fondu investic se souhlasem zřizovatele
4. Časové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

5. Ostatní čerpáni

d.iv. Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚCETN/ OBDOBÍ

260 697,72
282 403,69
260 800,69

21 603,00

210 467,00

200 000,00

10 467,00
332 634,41
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Licence.' DFYR

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka
Číslo Název

F.l. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.||. Tvorba fondu
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu
1. PořÍzení a technické zhodnoceni hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšeni peněžních prostředků určených na financováni údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace_ používá pro svou činnost

F.lV. Konečný stav fondu

XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB/

273 758,19
758 201,02
558 201,02

200 000,00
962 031,47
962 031,47

69 927,74
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Licence.' DFYR

g. DoplňujÍcÍ informace k položce "A.ll.3. Stavby" výkazu rozvahy

XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

ÚČETNÍ OBDOBÍ

C/s/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 osvětlenI

G.5. jiné inženýrské sItě
G.6. Ostatní stavby

BĚŽNÉ MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

46 413 643,49 18 665 215,82 27 748 427,67 26 112 089,06

40 806 188,30 16 806 920,82 23 999 267,48 21 989 416,87

5 607 455,19 1 858 295,00 3 749 160,19 4 122 672,19

H. DoplňujÍcÍ informace k položce "AJI.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

položky Název položky

H. Pozemky

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4. Zastavěná plocha

H.5. Ostatní pozemky

BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE

MINULÉ

NETTO

623 447,00 623 447,00 623 447,00

346 139,00 346 139,00 346 139,00
277 308,00 277 308,00 277 308,00

30.01.2020 12h11m19s Zpracováno systémem G/N/S Express - UCR GORD/C spol. s r. o. strana 16 l 17



Llcence.' DFYR XCRGUPXA /PYA (01012019 /01012019)

l. DoplňujÍcÍ informace k položce "AJl.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

C/s/o
položky Název položky
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
|.1. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
|.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

j. Dop|ňujÍcÍ informace k položce "BJl.4. výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky Název položky
j. výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1. výnosy z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

* Konec sestavy *
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