
A.1.

A.2.

A.3.

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

 55  viz vnitrni smernice o majetku 

64  viz interni pokyn k uctovani o realne hodnote, precenovani  bude provedeno u prodeje pozemku 

65  viz vnitrni norma opravna polozky k pohledavkam 

 66  odepisovani probiha dle odpisoveho planu  zpusob rovnomerny  

 69  viz vnitrni smernice pro casove rozliseni 

okamžik sestavení: 8.2.2018

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti nedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Bankovni poplatky se uctuji na ucet  518  

Poplatek za komunalni odpad se uctuje nove na polozku 1340 

Opravne polozky se nove tvori i k uctu 315 a 316 

Na ucet 558  nova polozka  naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 

Na ucet  549 ostatni naklady na cinnost povinne uctuje pojisteni majetku 

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)



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

BĚŽNÉ MINULÉ

součet P.I.1. až P.I.5. součet P.I.1. až P.I.5.

1. 901

2. 902

3. 905

4. 906

5. 909

480 000,00 Kč 560 000,00 Kč

1. 911

2. 912

3. 913

4. 914

5. 915

6. 916 480 000,00 Kč 560 000,00 Kč

součet P.III.1. až P.III.6. součet P.III.1. až P.III.6.

1. 921

2. 922

3. 923

4. 924

5. 925

6. 926

125 755,00 Kč součet P.IV.1. až P.IV.12.

1. 931

2. 932

3. 933

4. 934

5. 939

6. 941

7. 942

8. 943 125 755,00 Kč

9. 944

10. 945

11. 947

12. 948
součet P.V.1. až P.V.6. součet P.V.1. až P.V.6.

1. 951

2. 952

3. 953

4. 954

5. 955

6. 956
součet P.VI.1. až P.VI.8. součet P.VI.1. až P.VI.8.

1. 961

2. 962

3. 963

4. 964

5. 965

6. 966

7. 967

8. 968
součet P.VII.1. až P.VII.14. součet P.VII.1. až P.VII.14.

1. 971

2. 972

3. 973

4. 974

5. 975

6. 976

7. 978

8. 979

9. 981

10. 982

11. 983

12. 984

13. 985

14. 986
součet P.VIII.1. až P.VIII.4. součet P.VIII.1. až P.VIII.4.

1. 991

2. 992

3. 993

4. 994

5. 999 -354 245,00 Kč -560 000,00 Kč

Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vyřazené pohledávky

Vyřazené závazky

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Podrozvahový 

účet

P.II.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

Ostatní majetek

Číslo položky Název položky

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

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

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

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

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Další podmíněné pohledávky

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

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

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

Další podmíněné závazky

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

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

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

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

P.III.

P.IV.

P.V.

P.VI.

P.VII.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

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

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



A.5.

Příloha

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

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. 

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovemu dni nejsou znamy zadne skutecnosti ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017



B.1.

B.2.

B.3.

okamžik sestavení: 8.2.2018

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace podle § 68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



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

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 122 950,00 Kč 127 050,00 Kč

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 37 501,00 Kč 37 501,00 Kč

Číslo 

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



D.1.

D.2.

D.3.

D.4.

D.5.

D.6.

D.7.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

Hodnota 10 

ucetni jednotka eviduje 10 soch a krizu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

70364

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

16139

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Lení pozemek byl veden ve zjednodušené evidenci a v roce 2016 při digitalizaci převeden na lesní pozemek. 

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

5



E.1.

K položce Částka

D.II.4 ucet 455  dlouhodoba prijata zaloha na najem bytu 30 105,00

B.II.27 ucet 373 nevyuctovane poskytnute transfery Konzum 98 611,00

D.III.32 ucet 374  vratka volby 5 569,00

B.II.32. ucet 388  dohad příslib dotace oprava sochy 76 475,00

Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



E.2.

K položce Částka

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



E.3.

K položce Částka

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



E.4.

K položce Částka

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo

Tvorba fondu

Půjčky na bytové účely

Stravování

Rekreace

Kultura, tělovýchova a sport

Sociální výpomoci a půjčky

Poskytnuté peněžní dary

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

Ostatní užití fondu

A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1.

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

A.III. Čerpání fondu

A.II.

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

Konečný stav fondu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A.IV.



Číslo

Tvorba fondu

Zlepšený výsledek hospodaření

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

Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

Ostatní čerpání

Konečný stav fondu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

5.

6.

Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

D.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 

D.II.

1.

2.

3.

4.

D.IV.

D.III.

1.

2.

3.

4.

5.



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo

Tvorba fondu

Zlepšený hospodářský výsledek

Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku

Peněžní dary

Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním

Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

Ostatní

Čerpání fondu

Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku

Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku

Úhrada přijatých úvěrů

Konečný stav fondu

Číslo

Tvorba fondu

Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

Investiční příspěvky ze státních fondů

Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

Dary a příspěvky od jiných subjektů

Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

Převody z rezervního fondu

Čerpání fondu

Konečný stav fondu

E.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 

Příloha

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

1.

2.

E.II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

E.III.

3.

4.

E.IV.

Investiční fond

1.

2.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Název

Příloha

obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

F.IV.

3.

4.

5.

6.

7.

F.III.

1.

3.

4.

F.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 

F.II.

Financování investičních výdajů

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

Odvod do rozpočtu zřizovatele

Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

2.



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo

Tvorba fondu

Přebytky hospodaření z minulých let

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

Ostatní tvorba fondu

Čerpání fondu

Konečný stav fonduG.IV.

G.II.

1.

2.

3.

4.

G.III.

okamžik sestavení: 8.2.2018

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍNázev

G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 19 632 704,38 Kč 7 567 391,00 Kč 12 065 313,38 Kč 12 080 697,18 Kč

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 6 042 558,90 Kč 1 695 459,00 Kč 4 347 099,90 Kč 4 416 246,90 Kč

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 3 211 130,00 Kč 1 485 129,00 Kč 1 726 001,00 Kč 1 767 567,00 Kč

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 757 478,04 Kč 326 681,00 Kč 430 797,04 Kč 440 268,04 Kč

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 5 849 148,90 Kč 3 025 769,00 Kč 2 823 379,90 Kč 2 968 282,90 Kč

G.5. Jiné inženýrské sítě 1 204 292,70 Kč 242 808,00 Kč 961 484,70 Kč 974 732,70 Kč

G.6. Ostatní stavby 2 568 095,84 Kč 791 545,00 Kč 1 776 550,84 Kč 1 513 599,64 Kč

BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky 1 645 871,30 Kč 1 645 871,30 Kč 1 654 722,80 Kč

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky 70 364,00 Kč 70 364,00 Kč 70 364,00 Kč

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 172 535,80 Kč 172 535,80 Kč 172 535,80 Kč

H.4. Zastavěná plocha 72 036,50 Kč 72 036,50 Kč 77 297,00 Kč

H.5. Ostatní pozemky 1 330 935,00 Kč 1 330 935,00 Kč 1 334 526,00 Kč

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Číslo 

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

Číslo 

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy



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

BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Číslo 

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



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

BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Číslo 

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



K.1.

IČ účetní 

jednotky - 

věřitele

Název účetní jednotky - věřitele
IČ účetní jednotky - 

dlužníka

Název účetní 

jednotky - dlužníka

Datum 

poskytnutí 

garance

Nominální 

hodnota 

zajištěné 

pohledávky

Datum 

plnění 

ručitelem v 

daném roce 

Výše 

plnění 

ručitelem 

v daném 

roce 

Celková výše 

plnění 

ručitelem od 

poskytnutí 

garance

Druh 

dluhového 

nástroje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K.2.

IČ účetní 

jednotky - 

věřitele

Název účetní jednotky - věřitele
IČ účetní jednotky - 

dlužníka

Název účetní 

jednotky - dlužníka

Datum 

poskytnutí 

garance

Nominální 

hodnota 

zajištěné 

pohledávky

Datum 

plnění 

ručitelem v 

daném roce 

Výše 

plnění 

ručitelem 

v daném 

roce 

Celková výše 

plnění 

ručitelem od 

poskytnutí 

garance

Druh 

dluhového 

nástroje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. 

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

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či 

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

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámka

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo 

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele 

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo 

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. 

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a 

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím



Datum uzavření 

smlouvy
Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

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

v tom: v tom: v tom: v tom:

Výdaje na 

pořízení 

majetku

Výdaje na 

pořízení 

majetku

Výdaje na 

pořízení 

majetku

Výdaje na 

pořízení 

majetku

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

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce

1

2

6 až 7

9 až 12

13

14 a 15

16, 18, 20, 22

17, 19, 21, 23

24

25 až 29

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje
Ocenění 

pořizovaného 

majetku dle 

smlouvy

Výdaje vynaložené na pořízení majetku 

Projekt Druh projektu 

Dodavatel Stavební fáze

Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele

Počátek Konec t-4 t-3 t-2 t-1

Výdaje na 

pořízení 

majetku 

celkem

t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

Poznámka

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

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

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a 

nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

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

Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.



M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

1. 2.

Běžné Minulé

A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

A.1. PŘÍJMY CELKEM

I. Příjmy z daní

II. Příjmy ze sociálních příspěvků

III. Příjmy z transferů

1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné

2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové

3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné

4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové

5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné

6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové

IV. Jiné příjmy z provozní činnosti

1. Úroky

2. Podíly na zisku

3. Nájemné

4. Jiné příjmy z vlastnictví

5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu

6. Správní poplatky

7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb

8. Pokuty, penále a propadnutí

9. Dary - běžné

10. Dary - kapitálové

11. Ostatní příjmy

A.2. VÝDAJE CELKEM

V. Výdaje na náhrady zaměstnancům

1. Mzdy a platy peněžní

2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům

3. Sociální příspěvky

VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb

VII. Výdaje na úroky

1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru

2. Ostatní výdaje na úroky

VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční

IX. Výdaje na transfery

1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné

2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové

3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné

4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové

5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné

6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové

X. Výdaje na sociální dávky

1. Dávky sociálního zabezpečení

2. Dávky sociální pomoci

3. Sociální dávky zaměstnavatelů

XI. Jiné výdaje z provozní činnosti

1. Podíly na zisku

2. Nájemné

3. Ostatní výdaje - běžné

4. Ostatní výdaje - kapitálové

B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV

B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

I. Kulturní předměty

II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

I. Kulturní předměty

II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ

D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ

D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita

I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)   

II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 

III. Poskytnuté půjčky (+)

IV. Splátky poskytnutých půjček (-)

D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů

I. Přijaté půjčky (+)

II. Splátky přijatých půjček (-)

III. Vydané dluhopisy (+)

IV. Splátky vydaných dluhopisů (-)

E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))

Číslo 

položky
Název položky

Účetní období

Příloha

ZÁKLADNÍ
obec Orličky, Orličky 176 56155 , IČO 279307

sestavená k 31.12.2017 (v Kč)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018



N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

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

Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek  ve služebním poměru 

Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona) 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů 

Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)

Ostatní osobní výdaje 

Platy představitelů státní moci a některých orgánů 

Odstupné

Odbytné

Odchodné

Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Mzdové náhrady

Náhrady mezd v době nemoci

Příloha

Specifikace mzdových nákladů

Organizační složky státu
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

sestavená k ….

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení:

Číslo 

položky
Název položky

Mzdový náklad

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka 

(přepočtený stav) v pracovním a služebním 

poměru

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka  

(přepočtený stav) mimo pracovní a služební 

poměr

N.I.1.

N.I.2.

N.I.3.

N.I.4.

N.I.5.

N.I.6.

N.I.7.

N.I.8.

N.I.9.

N.I.10.

N.I.11.

N.I.12.

N.I.13.

N.I.14.


