
Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Česká Čermná 65, 549 21 Česká Čermná

Základní škola a Mateřská škola Česká Čermná75016486

sestavená k 31.12.2019

IČO: Název:

Kontaktní osoba: Eva Přibylová, ucetni@ceskacermna.cz, 491428421

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

Účetní jednotka nepřetžitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

Účetní jednotka nebyla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatela.
Způsob účtování zásob B.
Účetní jednotka účtuje pořizovací náklady jako součást majetku podle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Účetní jednotka používá pro odepisování dlouhodobého majetku rovnoměrný způsob odepisování podle odpisového
plánu schváleného zřizovatelem.
Účetní jednotka používá účty časového rozlišení při účtování záloh energií / účtování dohadné položky pasivní/.
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

314 645,31 315 395,31 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

-     -     Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

314 645,31 315 395,31 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

-     -     Vyřazené pohledávky 9053.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122.

-     -     Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

-     -     Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

-     -     Další podmíněné pohledávkyP.IV.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

-     -     Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

-     -     Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

-     -     Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

-     -     Další podmíněné závazkyP.VII.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744.

-     -     Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní      978

5.

-     -     Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

6.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      981

7.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      982

8.

9.

10.

-     -     Vyřazené závazky 9064.

-     -     Ostatní majetek 9095.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

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

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů      9511.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů      9522.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9533.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9544.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů      9555.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      9566.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      983

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      984

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      985

11.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      986

12.

4 718 770,60 4 718 770,60 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

5 033 415,91 5 034 165,91 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

4 718 770,60 4 718 770,60 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.

13.

14.
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

IČO: 75016486
 
Den zápisu: 1.dubna 2003
 
Spisová značka: Pr 330 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 
Sídlo: Česká Čermná 65, okres Náchod, PSČ 549 21
 
Právní forma : Příspěvková organizace
 
Předmět činnosti: -  poskytování základního vzdělávání
                             - zajištění všestranné péče dětěm zpravidla ve věku od tří do šesti let
                             - zajištění provozu školní jídelny

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)A.6.

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu
na finanční situaci účetní jednotky.
Účetní jednotka  vrátila  zřizovateli nevyčerpanou částku ve výši 11.924,00 Kč. Jedná se o nevyčerpaný příspěvek na
mzdy (vratka je zaúčtována na účtu 349).
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)B.1.

netýká se

Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)B.2.

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     -     Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

-     -     Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

C.
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.

0,00

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m   (ČÍSLO)D.3.

0,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.

0,00

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem   (ČÍSLO)D.5.

0,00

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným
způsobem (ČÍSLO)

D.6.

0,00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

Strana
9 z 17

10.12.2020
9:36:39

Z dat systému GINIS Express vytiskl Eva Přibylová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.21.0 (ZS CeCermna), verze: 2020.01.D



Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

113 405,81 Počáteční stav fonduA.I.

Tvorba fonduA.II.

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19922.

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu3.

Peněžní a jiné dary určené do fondu4.

Čerpání fonduA.III.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Půjčky na bytové účely1.

Stravování2.

Rekreace3.

Kultura, tělovýchova a sport4.

Sociální výpomoci a půjčky5.

Poskytnuté peněžní dary6.

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění7.

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění8.

Ostatní užití fondu9.

Konečný stav fonduA.IV.

68 244,00 

-     

-     

-     

33 904,00 

-     

9 285,00 

-     

21 620,00 

-     

1 999,00 

-     

-     

1 000,00 

147 745,81 

Základní příděl1. 68 244,00 

Ostatní tvorba fondu5. -     
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

-     Počáteční stav fonduD.I.

Tvorba fonduD.II.

Zlepšený výsledek hospodaření1.

Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie2.

Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv3.

Čerpání fonduD.III.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Rezervní fond

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření1.

Úhrada sankcí2.

Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele3.

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady4.

Ostatní čerpání5.

Konečný stav fonduD.IV.

Peněžní dary - účelové4.

Peněžní dary - neúčelové5.

Ostatní tvorba6.

32 118,92 

32 118,92 

-     

-     

-     

-     

-     

32 118,92 

-     

-     

-     

-     

32 118,92 

-     
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

12 535,00 Počáteční stav fonduF.I.

Tvorba fonduF.II.

Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1.

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2.

Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů3.

Čerpání fonduF.III.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Fond investic

Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1.

Převody z rezervního fondu7.

Konečný stav fonduF.IV.

Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku4.

Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů5.

Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace6.

10 028,00 

10 028,00 

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

22 563,00 

Úhrada investičních úvěrů nebo půjček2.

Odvod do rozpočtu zřizovatele3.

Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost4.

-     

-     

-     
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

48 000,00 21 235,00 StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

-     -     Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

-     -     Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

48 000,00 21 235,00 Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

-     -     

Jiné inženýrské sítě

G.4.

-     -     

Ostatní stavby

G.5.

-     -     G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

26 765,00 28 365,00 

NETTO

-     -     

-     -     

26 765,00 28 365,00 

-     -     

-     -     

-     -     

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahyG.

-     -     PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

-     -     Stavební pozemkyH.1.

-     -     Lesní pozemkyH.2.

-     -     Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

-     -     

Ostatní pozemky

H.4.

-     -     H.5.

Zastavěná plocha

-     -     

NETTO

-     -     

-     -     

-     -     

-     -     

-     -     

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahyH.
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Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.

-     -     Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty

I.

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

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

-     -     Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty

J.

-     -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Česká Čermná75016486

sestaveno k 31.12.2019

IČO: Název:

Sídlo:  Česká Čermná 65, 549 21 Česká Čermná

Kontaktní osoba: Eva Přibylová, ucetni@ceskacermna.cz, 491428421

Druh

proj.
Projekt

Datum uzavření

smlouvy

Dodavatel

1 2

Obchodní firma IČO
Rok

zahájení

Rok

ukončení

Ocenění

pořizovaného

majetku

dle smlouvy t-4 t-3

3 4 5 6 7 8 9 10

t-2 t-1

11 12

Celkem

13

Stavební fáze

Základní údaje
Výdaje vynaložené na pořízení majetku

KonecPočátek t-4

v tom:

14 15

Výdaje na

pořízení majetku

t-3 Výdaje na

pořízení majetku

t-2 Výdaje na

pořízení majetku

t-4 Výdaje na

pořízení majetku

16 17 18 19 20 21 22 23

Výdaje na 

pořízení majetku

celkem

24

v tom:

Platby za dostupnost

v tom:v tom:

t-4 t-3

25 26

t-2 t-1

27 28

Celkem

29

Další platby a plnění zadavatele

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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