
Licence: DFYR XCRGUPXA l PYA (02112020 l 01012020)

l'=~~J

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ŮSC

(v KČ, s přesnosti na dvě desetinná místa)

Období: 12 l 2020

IČO: 70941912
Název: Základni škola a Mateřská škola Mladá Vožice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotk .'
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

Morávkovo náměstí 25
Mladá Vožice
391 43

70941912
příspěvková organizace
město Mladá Vožice

Kontaktní údaje
telefon 381 215 547
fax

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

Předmět podnikáni
hlavni činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

e-mail
\NVWV stránky

kancelar@zsvozice.cz
www.zsvozice.cz

7áklédní új Mateřská SRda
Mkxíá VoŽKR

náMdi 25, 331 ¢3 MWá Vo,%e
IČO: TO'M1912, Tel.. 3ä1 215 236

(7)

Osoba odpovědná za L!četnlctvi

Ludmila Blahožová

'o'p'sový""nam o'o'y °'m""'
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2021, 10h36m43s

Statutární zástupce
Mgr. Hana Váchová
podpisový záznam statutárního
orgánu
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Licence.' DFYR XCRGUPXA l PYA (02112020 /01012020)

; ,A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání. " " " """ ' '"' ' .: __2L. MIŇ. Y ' . :.. "C' - . '. : ." i" " " ' .' , ,, ,. ,.. , , ,.: " . ' .

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

. .,;.':
. .. ...

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona ' ' .' .'Y
' ' ' ' ' " ' u Ľ t ~5 ":.1, ' . M' ,:Z,

Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, účtujeme v souladu s vnitřními účetními směrnicemi.

21.01.2021 10h36m43s Zpracováno systémem G/N/S Express - UCR GORD/C spol. s r. o
strana 2 l 17



Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

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

Číslo podmzvahový ÚČETNÍ OBDOBI P '

" ' ;

MINULÉ

6 062 743,11

13 193,00
6 049 550,11

položky Název položky
P.l. 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.ll. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni 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

Pjtl. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni 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 užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

PJV. 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 daní
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 řízení a jiných řízeni
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízeni

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 předfinancováni transferů

účet BĚŽNÉ
6 026 346,28

901 13 193,00
902 6 013 153,28
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 XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

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

Cis/o
položky

3.
4.
5.
6.

P.Vl.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

P.VIl.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

P.VIII.

1.
2.
3.

4.
5.

Název položky
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízenI dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyp|ývajicí z práv.předp.a další činn.moci zákonod.yýkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ňzenl a jiných řÍzeni
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
účet! BÉZNÉ 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 6 026 346,28 6 062 743,11
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

A.5. Informace podle"§ 18 odst. 3 písm: b)'zákona l'Š m f'Zí'Ž' Bé -F','

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona "tsú""
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Licence DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

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

"""9ůii:z"

í '= "Ž" NEZ f f
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Licence: DFYR
XCRGUPXA l PYA (02112020 /01012020)

C. Dop ňůjÍcÍ'infórňäče""k"!poIožk"äm"ŕÔwahý'."!c:l.1Gjměn" účetn' jednotky" a "CJ.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
L Ľ ^:u i, '··kt _-é,:., ? ;. a y . .é Y '. .. b: "" Ĺ n

:

ČÍslo

položky Název položky
c.1. Zvýšení stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Sníženi stavu transferů na pořizenÍ dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

l """"" ÚČETNÍ OBDOBÍ
l "" BĚŽNÉ MINULÉ

430 632,13 429 935,98
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 l 01012020)

d.1. Počet jednotlivých věci a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku L C . .

0.00 Učetní 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 - .. .. :i. ,- ......:
0.00

d.4. výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 'É 'g '-'
0.00

D.5. výše oceněni lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
. ". ..· . . '7..',

":t U."' r:C.:r ' , - "" " :
l" · ' ' ,::.·-, ,. "'. " .. .. . .

0.00

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

:. : . F -' '" T ; -: ·. . . ' S

P 4 . ,. · . ". " Z :' i ·:' . . .' .. :, . ':. · .

0.00

D.7. Komentář k oceněni lesních pozemků jiným způsobem .. . ..
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

e.1. Doplňujici infQrmace k" po|oŽkám roZvahy

K položce Dop/ňu/'/c//nfomace ,'S ,'- ,..',, ,': ;"' "'í"-""' ŠŠ Ej ,'",.-'"'""'', Částka
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Licence.' DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020/01012020)
- .. . . _

e.2. Doplňující informace k u a ztráty
cŽH ";'·'ĹA·· -e ; -.:

Z
V UF ' .;4&'Ĺ m; ::' ;4:"'" "' 3 "- ' " 0 D.;. :i

":E-.-- ; m,-K , lqf e,, W -: M-. E-- Částka
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

E.3.

K položce i: YNMZ"'2 Částka
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

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

kp,Q/ožce . ., Dpp/ňu"/ iinf ma,e , . -,, . - .. - ..""'"'''°'"""'"." Částka
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

F. DoplňujĹcÍ informace k fondům účetní jednotky

'FondŘĹIturnich a sociálních potřeb iřiičaši, á!í,iE: 'iqiíFU'N ĺ ZS ä'í "?|"g:: [; ä 'á '

Položka

Číslo Název

AJ. Počáteční stav fondu k 1.1.
AJl. 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.lll. 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 připojištěni
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištěni

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

'::"...
' ' ':' BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBI

258 393,95
560 451,48
560 451,48

589 531,33

173 890,00

91 992,33

55 000,00

268 649,00
229 314,10
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované úzémnimi samosprávnými celky a svazky obci ',ft · é" !,k r .' ""' '"' '¢Z.·'m ,YZi- ·., .
,:"

Položka
Cis/o Název
DJ. Počáteční stav fondu k 1.1.
OJI. 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 hospodaření
2. Úhrada sankci

3. PosHení fondu investic se souhlasem zřizovatele
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

5. Ostatní čerpáni
D.IV. Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

332 634,41
325 991,48
325 991,48

312,00

312,00
658 313,89
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Licence: DFYR
XCRGUPXA l PYA (02112020 /01012020)

Fond investic příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky,obcj e' '.' . -"".- .

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

FJ. Počáteční stav fondu k 1.1. 69 927,74652 966,87
F.ll. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 652 966,87

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

. . . 302 819,44FJII. čerpaní fondu
1. PořízenÍ a technické zhodnoceni hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 302 819,44

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financováni údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

420 075,17
FJV. Konečný stav fondu
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Licence' DFYR

g. Dop|ňujÍcÍ informace k položce "AJl.3. Stavby" výkazu "rozvahy"" , ' .
, , _.. .

XCRGUPXA /PYA (02112020 /01012020)

Číslo

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE
MINULÉ

NETToj

46 671 705,03 19 331 719,82 27 339 985,21 27 748 427,67

41 064 249,84 17 031 764,82 24 032 485,02 23 999 267,48

5 607 455,19 2 299 955,00 3 307 500,19 3 749 160,19

h. Doplňující informace k položce "AJI.1. Pozemky" výkazu rozvahy

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ """"l" " " MINULÉ

, BRUTTO KOREKCE " " 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
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Licence: DFYR XCRGUPXA /PYA (02112020 l 01012020)

I. Doplňujíc' informace k polcjžce "AJl.4. Náklady z přeceněni reáhiou hodnotou" výůzu ziSku a ztrátyE"!i ,,,'''

Číslo

položky Název položky
l. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou
1.1. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
1.2. Ostatní náklady z přeceněni reálnou hodnotou

"""T"" " ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

j. DoplňujÍcÍ informace k položce "BJI.4. výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky Název položky

j. výnosy z přeceněni reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNĹOBDOB/
BĚŽNÉ MINULÉ

* Konec sestavy *
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