
P�ÍLOHA
(základní)

I�:
Sídlo:
Právní forma:

sestavená k ……………………… (v K�, s p�esností na dv� desetinná místa); okamžik sestavení: 

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

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

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

Název ú�etní jednotky:

P�edm�t �innosti:

1

Dle vyhlasky c. 410/2009 Sb.´ ˇ ˇ

31.12.2018 29.1.2019
Materska skola Prostejovicky príspevkova organizaceˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´

70983992
Prostejovicky 67, 79803 Plumlovˇ ˇ

PRISPEVKOVA ORGANIZACEˇ ´ ˇ ´
Predskolní vzdelavaníˇ ˇ ˇ ´ ´

Ucetní zaverka je sestavena na zaklade predpokladu nepretrziteho trvaní ucetnictví´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ
jednotky. Ucetní jednotka uctuje podle Zakona o ucetnictví c. 563/1991 Sb. v platnem´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´
znení a dale dle Provadecí vyhlasky k ZoU c. 410/2009 Sb.ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ

Nedoslo k zadnym zmenam ve zpusobu ocenovaní. Ucty byly prevedeny dle prevodovehoˇ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ ´
mustku na zaklade zmeny zakona o ucetnictví.˚ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ

Ucetní jednotce bylo schvaleno vedení ucetnictví ve zjednodusene forme. Hranice pro´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ
zarazení majetku do DDHM je stanovena na castku 1.000 Kc s dobou pouzitelnosti delsíˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
nez jeden rok. ˇ



B�ŽNÉ MINULÉ
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú�t� v knize podrozvahových ú�t�

P.VIII.  Ostatní podmín�ná aktiva a ostatní podmín�ná pasiva

 Vyrovnávací ú�et k podrozvahovým ú�t�m

 Dlouhodobé podmín�né závazky ze soudních spor�, správních �ízení a jiných �ízení

 Dlouhodobé podmín�né závazky z poskytnutých garancí jednorázových
 Krátkodobé podmín�né závazky z poskytnutých garancí ostatních

 Krátkodobé podmín�né závazky ze soudních spor�, správních �ízení a jiných �ízení

 Krátk. podm. závazky vypl. z práv. p�edp. a další �innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
 Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. p�edp. a další �innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
 Krátkodobé podmín�né závazky z poskytnutých garancí jednorázových

 Krátkodobé podmín�né závazky z jiných smluv
 Dlouhodobé podmín�né závazky z jiných smluv

P.VII.  Další podmín�né závazky
 Krátkodobé podmín�né závazky ze smluv o po�ízení dlouhodobého majetku
 Dlouhodobé podmín�né závazky ze smluv o po�ízení dlouhodobého majetku

4.
5.  Krátkodobé podmín�né závazky z p�ijatého kolaterálu
6.  Dlouhodobé podmín�né závazky z p�ijatého kolaterálu

3.
2.
1.

 Dlouhodobé podmín�né pohledávky ze soudních spor�, správních �ízení a jiných �ízení

P.VI.  Podmín�né závazky z d�vodu užívání cizího majetku

12.

 Krátk. podm. závazky z d�vodu užívání cizího majetku nebo jeho p�evzetí z jiných d�vod�
 Dlouh. podm. závazky z d�vodu užívání cizího majetku nebo jeho p�evzetí z jiných d�vod�

 Krátkodobé podmín�né závazky z operativního leasingu
 Dlouhodobé podmín�né závazky z operativního leasingu
 Krátkodobé podmín�né závazky z finan�ního leasingu
 Dlouhodobé podmín�né závazky z finan�ního leasingu
 Krátk. podm. závazky z d�vodu užívání cizího majetku na základ� smlouvy o výp�j�ce
 Dlouh. podm. závazky z d�vodu užívání cizího majetku na základ� smlouvy o výp�j�ce

 Dlouhodobé podmín�né pohledávky z p�edfinancování transfer�
 Dlouhodobé podmín�né závazky z p�edfinancování transfer�
 Dlouhodobé podmín�né pohledávky ze zahrani�ních transfer�
 Dlouhodobé podmín�né závazky ze zahrani�ních transfer�
 Ostatní dlouhodobé podmín�né pohledávky z transfer�

6.  Ostatní dlouhodobé podmín�né závazky z transfer�

3.

1.  Krátkodobé podmín�né pohledávky z p�edfinancování transfer�
2.  Krátkodobé podmín�né závazky z p�edfinancování transfer�

 Krátkodobé podmín�né pohledávky z d�vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d�vod�
 Dlouhodobé podmín�né pohledávky z d�vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d�vod�

P.IV.  Další podmín�né pohledávky

 Krátkodobé podmín�né pohledávky z d�vodu úplatného užívání majetku jinou osobou
 Dlouhodobé podmín�né pohledávky z d�vodu úplatného užívání majetku jinou osobou
 Krátk. podm. pohledávky z d�vodu užívání majetku jinou osobou na základ� smlouvy o výp�j�ce
 Dlouh. podm. pohledávky z d�vodu užívání majetku jinou osobou na základ� smlouvy o výp�j�ce

6.
5.
4.
3.
2.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Ú�ETNÍ OBDOBÍ

 Majetek ú�etní jednotky

�íslo 
položky

P.I.

Název položky P. ú.

 Vy�azené pohledávky
 Vy�azené závazky

P.III.  Podmín�né pohledávky z d�vodu užívání majetku jinou osobou

 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

 Ostatní majetek
P.II.  Krátkodobé podmín�né pohledávky z transfer� a krátkodobé podmín�né závazky z transfer�

5.

2.
1.

4.

11.
10.
9.
8.
7.

14.
13.
12.

1.

8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

6.
5.
4.
3.
2.

11.
10.

 Ostatní krátkodobá podmín�ná aktiva
 Ostatní dlouhodobá podmín�ná aktiva
 Ostatní krátkodobá podmín�ná pasiva
 Ostatní dlouhodobá podmín�ná pasiva

5.

1.
2.
3.
4.

3.  Krátkodobé podmín�né pohledávky ze zahrani�ních transfer�
4.  Krátkodobé podmín�né závazky ze zahrani�ních transfer�
5.  Ostatní krátkodobé podmín�né pohledávky z transfer�
6.  Ostatní krátkodobé podmín�né závazky z transfer�

P.V.  Dlouhodobé podmín�né pohledávky z transfer� a dlouhodobé podmín�né závazky z transfer�

9.
8.
7.

 Dlouhodobé podmín�né úhrady pohledávek z p�ijatých zajišt�ní
 Krátkodobé podmín�né pohledávky ze soudních spor�, správních �ízení a jiných �ízení

 Krátkodobé podmín�né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
 Dlouhodobé podmín�né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
 Krátkodobé podmín�né pohledávky z jiných smluv
 Dlouhodobé podmín�né pohledávky z jiných smluv
 Krátkodobé podmín�né pohledávky z nástroj� spolufinancovaných ze zahrani�í
 Dlouhodobé podmín�né pohledávky z nástroj� spolufinancovaných ze zahrani�í
 Krátkodobé podmín�né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj�m
 Dlouhodobé podmín�né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj�m
 Krátkodobé podmín�né úhrady pohledávek z p�ijatých zajišt�ní
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (text)

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

3

IC:ˇ 70983992

Materska skola Prostejovicky, príspevkova organizace zapsana dne 14.1.2004 podˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´
spisovou znackou Pr 1036 vedena u Krajskeho soudu v Brne.ˇ ´ ´ ˇ

K zadnym dulezitym skutecnostem nedoslo.ˇ ´ ´ ˚ ˇ ´ ˇ ˇ



C. Dopl�ující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jm�ní ú�etní jednotky" a "C.I.3. Transfery na po	ízení dlouhodobého majetku"

B�ŽNÉ MINULÉ

C.1.

C.2.

�íslo položky Název položky
Ú�ETNÍ OBDOBÍ

 Zvýšení stavu transfer� na po�ízení dlouhodobého majetku za b�žné ú�etní období

 Snížení stavu transfer� na po�ízení dlouhodobého majetku ve v�cné a �asové souvislosti

B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (�íslo a text)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)

D.3. Výše ocen�ní celkové vým�ry lesních pozemk� s lesním porostem ve výši 57 K�/m2 (�íslo)

D.4. Vým�ra lesních pozemk� s lesním porostem ocen�ných jiným zp�sobem (�íslo)

D.5. Výše ocen�ní lesních pozemk� s lesním porostem ocen�ných jiným zp�sobem (�íslo)

D.1. Po�et jednotlivých v�cí a soubor� majetku nebo seznam tohoto majetku (�íslo a text)

D.2. Celková vým�ra lesních pozemk� s lesním porostem (�íslo)

D.7. Komentá	 k ocen�ní lesních pozemk� jiným zp�sobem (�íslo a text)

D.6. Pr�m�rná výše ocen�ní vým�ry lesních pozemk� s lesním porostem ocen�ných jiným zp�sobem (�íslo)

4
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Netyka se.´ ´

Netyka se.´ ´



 E.1. 
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám rozvahy
Dopl�ující informace

5
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315 Na uctu jine pohledavky je neuhrazene skolne a stravne.´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ´ 34 765,00

389 Na dohadnem uctu pasivním je dohadna polozka na energii.´ ´ ˇ ´ ˇ 25 000,00

472 Na uctu dlouhodobe prijate zalohy je dotace z EU.´ ˇ ´ ˇ ´ ´ 243 296,00



 E.2.
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
Dopl�ující informace

6

IC:ˇ 70983992

672 Ucetní jednotka dostava dotace od zrizovatele na provoz, z kraje na mzdy a z EU.´ ˇ ´ ´ ˇ 2 709 450,00



 E.3. 
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám p	ehledu o pen�žních tocích
Dopl�ující informace

7
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 E.4. 
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám p	ehledu o zm�nách vlastního kapitálu
Dopl�ující informace 

8
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BRUTTO KOREKCE NETTO

BRUTTO KOREKCE NETTO

Fond kulturních a sociálních pot	eb

�íslo

(v K�, s p�esností na dv� desetinná místa), okamžik sestavení: 

4.

 A.III.

 A.I.

 A.II.

2.

3.

 Po�áte�ní stav fondu k 1. 1.

 Tvorba fondu

 Splátky p�j�ek na bytové ú�ely poskytnutých do konce roku 1992

 Náhrady škod a pojistná pln�ní od pojiš�ovny vztahující se k majetku po�ízenému z fondu

 Pen�žní a jiné dary ur�ené do fondu

 �erpání fondu

sestavená k ……………………

(v K�, s p�esností na dv� desetinná místa), okamžik sestavení: 

F. Dopl�ující informace k fond�m ú�etní jednotky

Položka B�ŽNÉ Ú�ETNÍ 
OBDOBÍNázev

1.

2.

7.

8.

9.

 A.IV.

3.

4.

5.

6.

 Základní p�íd�l

�íslo položky

 G.

 G.6.

 G.5.

 G.4.

 G.3.

 G.2.

 G.1.

(v K�, s p�esností na dv� desetinná místa), okamžik sestavení:

�íslo položky Název položky

Ú�ETNÍ OBDOBÍ

B�ŽNÉ
MINULÉ

 H.

 H.5.

 H.4.

 H.3.

 H.2.

 H.1.

 Pozemky

 Ostatní pozemky

 Zastav�ná plocha

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky

 Lesní pozemky

 Stavební pozemky

 Úhrada �ásti pojistného na soukromé životní pojišt�ní

 Ostatní užití fondu

 

Pozemky

 Stavby

 Bytové domy a bytové jednotky

 Budovy pro služby obyvatelstvu

 Ostatní stavby

 Jiné inženýrské sít�

 Komunikace a ve�ejné osv�tlení

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

Název položky

Ú�ETNÍ OBDOBÍ

MINULÉ
B�ŽNÉ

G. Dopl�ující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

H. Dopl�ující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

1.

5.  Ostatní tvorba fondu

sestavená k ……………………
Stavby

sestavená k ……………………

 P�j�ky na bytové ú�ely

 Stravování

 Rekreace

 Kultura, t�lovýchova a sport

 Kone�ný stav fondu

 Sociální výpomoci a p�j�ky

 Poskytnuté pen�žní dary

 Úhrada p�ísp�vku na penzijní p�ipojišt�ní

9
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31.12.2018
29.1.2019

25 328,44

32 773,74

32 773,74

19 660,00

15 660,00

4 000,00

38 442,18

31.12.2018
29.1.2019

31.12.2018
29.1.2019



B�ŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z p	ecen�ní reálnou hodnotou

I.1. Náklady z p�ecen�ní reálnou hodnotou majetku ur�eného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z p�ecen�ní reálnou hodnotou

B�ŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z p	ecen�ní reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z p�ecen�ní reálnou hodnotou majetku ur�eného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z p�ecen�ní reálnou hodnotou

 I. Dopl�ující informace k položce „A.II.4. Náklady z p	ecen�ní reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

P	íloha I.

P	íloha J.
sestavená k ……………………

(v K�, s p�esností na dv� desetinná místa), okamžik sestavení: 

sestavená k ……………………
(v K�, s p�esností na dv� desetinná místa), okamžik sestavení: 

�íslo 
položky Název položky

Ú�ETNÍ OBDOBÍ

 J. Dopl�ující informace k položce „B.II.4. Výnosy z p	ecen�ní reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty 

�íslo 
položky Název položky

Ú�ETNÍ OBDOBÍ

10
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31.12.2018
29.1.2019

31.12.2018
29.1.2019



 

Položka B�ŽNÉ Ú�ETNÍ 
OBDOBÍ�íslo Název

P�ÍSP�VKOVÉ ORGANIZACE Z�IZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Rezervní fond

sestavená k ……………………
(v K�, s p�esností na dv� desetinná místa), okamžik sestavení: 

 D.I.  Po�áte�ní stav fondu k 1. 1.
 D.II.  Tvorba fondu

1.  Zlepšený výsledek hospoda�ení

5.  Pen�žní dary - neú�elové
6.  Ostatní tvorba

2.  Nespot�ebované dotace z rozpo�tu Evropské unie
3.  Nespot�ebované dotace z mezinárodních smluv
4.  Pen�žní dary - ú�elové

 D.III.  �erpání fondu
1.  Úhrada zhoršeného výsledku hospoda�ení
2.  Úhrada sankcí

 D.IV.  Kone�ný stav fondu

3.  Posílení fondu investic se souhlasem z�izovatele
4.  �asové p�eklenutí do�asného nesouladu mezi výnosy a náklady
5.  Ostatní �erpání

IC:ˇ 70983992

31.12.2018
29.1.2019

153 937,55

126 718,60

29 400,20

97 318,40

85 960,00

85 960,00

194 696,15



 

Položka B�ŽNÉ Ú�ETNÍ 
OBDOBÍ�íslo Název

P�ÍSP�VKOVÉ ORGANIZACE Z�IZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Fond investic

sestavená k ……………………
(v K�, s p�esností na dv� desetinná místa), okamžik sestavení: 

 F.I.  Po�áte�ní stav fondu k 1. 1.
 F.II.  Tvorba fondu

1.  Pen�žní prost�edky ve výši odpis� hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád�né podle z�izovatelem 
schváleného odpisového plánu

2.  Investi�ní p�ísp�vek z rozpo�tu z�izovatele
3.  Investi�ní dotace ze státních fond� a jiných ve�ejných rozpo�t�
4.  Ve výši p�íjm� z prodeje sv��eného dlouhodobého hmotného majetku
5.  Pen�žní dary a p�ísp�vky od jiných subjekt�
6.  Ve výši p�íjm� z prodeje majetku ve vlastnictví p�ísp�vkové organizace
7.  P�evody z rezervního fondu

 F.IV.  Kone�ný stav fondu

 F.III.  �erpání fondu

1.  Po�ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a 
nehmotného dlouhodobého majetku

 Úhrada investi�ních úv�r� nebo p�j�ek
 Odvod do rozpo�tu z�izovatele
 Navýšení pen�žních prost�edk� ur�ených na financování údržby a oprav majetku, který p�ísp�vková organizace 
používá pro svou �innost

2.
3.

4.

IC:ˇ 70983992

31.12.2018
29.1.2019

117 355,00

78 679,00

18 679,00

60 000,00

138 758,00

138 758,00

57 276,00



Údaje o projektech partnerství ve�ejného a soukromého sektoru 

 
 

 

Název a sídlo ú�etní jednotky: 
I�O: 
Právní forma:  
Kontakt na odpov�dnou osobu jednotky/dot�ené osoby: 
Sestavená k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (v K�, s p�esností na dv� desetinná místa); okamžik sestavení: 
  

Základní údaje
Ocen�ní 

po�izovaného 
majetku dle 

smlouvy 

Výdaje vynaložené na po�ízení majetku 

 

Projekt Druh 
projektu

 Dodavatel Stavební fáze

Datum 
uzav�ení 
smlouvy 

Obchodní firma, jméno nebo 
název I�O Rok 

zahájení 
Rok 

ukon�ení t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
             

  

Platby za dostupnost Další platby a pln�ní zadavatele

Po�átek Konec t-4 
v tom: 

t-3 
v tom:

t-2 
v tom:

t-1 
v tom: Výdaje na 

po�ízení 
majetku 
celkem 

t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Výdaje na 
po�ízení 
majetku 

Výdaje na 
po�ízení 
majetku 

Výdaje na 
po�ízení 
majetku 

Výdaje na 
po�ízení 
majetku 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
                

Materska skola Prostejovicky príspevkova organizace, Prostejovicky 67, 79803 Plumlovˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ
70983992

PRISPEVKOVA ORGANIZACEˇ ´ ˇ ´
Lenka Bartosova, lenka@progeco.czˇ ´

31.12.2018 29.1.2019


