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

Příloha
pŘíspĚvxovÉ onoerulzAaE

Účetní jednotka: lČ: 75016737
Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k:31, 12,2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01,2021 10:58:03

lnformace 7 odst. 3 zákona
Uěetníjednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání,

[ 1. 1. ZO?:O_bylaZákladni škola DolnítJlezd,9$9sSy[9vy slouěena.s.tvJgtgrs[og §\9!ou Dolní Ujezd, okres §vitavy pod

2. Ilnformace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky ó. 41012009

3. Ilnformace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT
Úěetníjednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu,
Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem: - přímé náklady se přímo
přiřazují do hlavní a hospodářské činnosti,

Příloha A,1.-A.3.

tJčetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

Sestaveno k: 31. 12.2020 (v Kč, spřesnosíína dvě desetinná místa)

1ztč: 75016737

u.n*t"ruŘ§
Dolní

.fsč Ód9
,uO: 750 16

UjezcJ
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Příloha
pŘíspĚvxovÉ oncnnlzAcE

Účetní jednotka: lČ: 75016737

Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po

Sídto: Dolní tJjezd Předmět činnosti:
Sestaveno k:31, 12,2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžiksestavení: 15.01.2021 10:58:03

A.5. lnformace podle § 1B odst. 3 písm, b) zákona (TEXT)

lČo 75016737 Základní škola a mateřská škola Dolní tJjezd je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
KrÁlantá rl nrlrlíllr Pr rrlnžno ňíeln 6A7 za rlne 1n7 )nO?

Dolní Ui

Příloha A.5.

Účetní jednotka: Základní škota a mateřská škola Dotní Újezd

Sestayeno k:31. 12.2020 (v Kč, spřesnosfi na dvé desetinná místa)

tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1

a matořská
Ujezd

(5)



PříIoha
pŘíspĚvxovÉ oRcRtt lz^cE

Účetní jednotka: tě: 75016797

Název: základnj škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídlo: Dolní tJjezd Předmět činnostl:

Sestaveno k:31. 12,2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01,2021 10:58:03

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

í Ujezd

(5)

Příloha A.6.

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

Sesfayeno k: 31 . 12. 2020 (v Kč, s přesnosfí na dvé desetinná místa)

tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1



Příloha
pŘíspĚvxovÉ oncnruvAcE

Úeetni jednotka: lČ: 750167g7

Název: základní škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídto: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 3'l. 1 2.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01,2021 10:58:03

,1. 
Ilnformace podle § 66 odst, 6 (TEXT) 0,

2. Ilnformace podle § 66 odst.8 (TEXT) 0,

3. Ilnformace podle § 68 odst. 3 (C|SLO A TEXT) 0,

,^^*Aln
Dolní
Ps

Ěo:i:,

Příloha B,1.-B.3,

Účetní jednotka. Základní škola a mateřská škola Dotní Újezd

Sesíaveno k: 31. 12.2020 (v Kó, s přesností na dvě desetinná místa)

tč: 75016737 Stránka: 1 z 1

§kola
,uoů'ž'Ulezd

?l, (5)



Příloha
pŘispĚvxovÉ oncarulztcE

Účetní jednotka: lČ: 75016737

Název: základní škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k:31, 12,2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01.2021 10:58:03

C. Doplňujícíinformace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízenídlouhodobého majetku"

číslo
položky

Název položky účerruí oeooaí
aĚžNÉ MlNULE

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku zaběžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve vécné a časové souvislosti

a r-ttateřská

Dolní Lr

PsČ,
tčo, zsóř

0,00

0,00

0,00

0,00

tJjezd

(5)

Příloha C.

Účetní jednotka: Základní škota a mateřská škola Dolní Újezd

Sesíayeno k: 31. 12,2020 (v Kč, spřesnosúi na dvé desetinná místa)

tÓ: 75016737 Stránka: 1 z 1



Příloha
pŘíspĚvrovÉ oncerur.^cE

Úěetní jednotka: tČ: 75016737

Název: základní škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídto: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 3't. 12.2020 (v Kě, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01.2021 10:58:03

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

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D. 3. IVýše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kčlm2 (čISLO) 0,

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

D. 5. IVýše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČISLO)

výše oceněnívýměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 1ČÍst_o A TEXT) 0,0C

ll

a rnateřská šťolk
Dolní tliel

PSč.k6
tčo: zso t

U;szd

Příloha D.1.-D.8.

Účetní jednotka: Záktadní škola a mateřská škola Dolní Újezd

Sesíaveno k: 31, 12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1



Příloha
pŘispĚvxovÉ oncnrulzAcE

Účetní jednotka: lČ: 75016737

Název: základní škola a mateřská škola Doln právní forma: po

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k:31. 12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01.2021 10:58:03

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace častxa

a nnat"rsř*
Dolní í í"íjcecí

,&99;iY

Příloha E,1.

Účetní jednotka: Záktadní škola a mateřská škota Dolní Újezd

Sesíaveno k:31. 12.2020 (v Kč, s přesností na dvé desetinná místa)

tČ: 75o16737 Stránka: 1 z 1



PříIoha
pŘíspĚvrovÉ oncnrulaAIE

Účetni jednotka: lČ: 75016737

Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po

Sídto: Dolní tJjezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31. 1 2.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžiksestavení: 15.01.2021 10:58:03

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace častxa

A,1.2 spotřeba energií - zvykazané hodoty činí 30 tis. Kě upřesnění dohadné položky na spotřebu
vody (dohadná položka vytvořená v r.2019 ve výši 93 tis. Kč, skutečná spotřeba vyúčtována v
r. 2020 byla ale 63 tis.Kč. Dohadná položka na spotřebu energií vytvořená v r. 2O2O činí 192 tis,
Kč (spotřeba plynu 120 tis. Kč a spotřeba vody 72 tis. Kč.).

0,00

8.1.17 V položce ostatní výnosy z ěinnosti činní 270 tis. Kě plnění pojistné události z r.2019, 0,00

B.1.2 Pokles výnosů z prodeje služeb v hospodářské ěinnostije způsoben uzavřeníškoly a školní
jídelny kvůli pandemii COV|D - 19.

0,00

B,1.8 Pokles výnosů z vlastních výkonů v hlavníčinnostije způsoben uzavřeníškoly a školníjídelny
kvůli pandemii COV|D - 19.
Učetní jednotka vykazuje kladný hospodářský výsledek v hlavní i v hospodářské činnosti
hlavně z důvodů nižší spotřeby energií, než bylo rozpočtováno, v důsledku uzavřeníškoly v
době pandemie, i když je ve výkazu zisku a ztrát u této položky (spotřeba energií) oproti
minulému účetnímu období nárůst, který je způsoben slouěením základni školy a mateřské
školy od 1.1.2020.

. mutur"ŘJ
UjeeO

(5)

0,00

Příloha E.2.

Účetní jednotka: Základní škota a mateřská škola Dolní Újezd

Sesťayeno k: 31 . 1 2. 2020 (v Kč, s přesnosfí na dvě desetinná mista)

tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1



Příloha
PR|SPEVKOVE ORGAN\ZACE

Účetní jednotka: lČ: 75016737

Název: základní škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídto: Dolní tJjezd Předmět činnosti:

Sestaveno k:31, 12,2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01.2021 10:58:03

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce Doplňující informace částka

a mateřská
Dolní Ú

PSč,

Příloha E.3.

Účetní jednotka: Základní škota a mateřská škota Dolní Újezd

Sesíayeno k: 31. 12.2020 (v Kč, spřesnosíi na dvě desetinná místa)

tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1

Úje*c:



PříIoha
PRISPEVKOVE ORGANIZACE

Úěetní jednotka: tČ: 75016797

Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31. ,1 2.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01,2021 10:58:03

E.4. Doplňující informace k položkám přeh|edu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace častxa

psč.'5ďd 6
tčo:zso rcrcl

í Újezd

(5)

Příloha E.4,

Účetní jednotka: Základní škota a mateřská škota Dolní Újezd

Sestayeno k: 31, 12,2020 (v Kč, spřesnosti na dvé desetinná místa)

tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1

a mateřská



PříIoha
Fond kulturních a sociálních potřeb

pŘíspĚvxovÉ oncnnv^cE
Účetní jednotka: lČ: 750167g7
Název: základní škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídto: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k:31, 12,2020 (v Kě, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01,2021,t0:58:03

informace k fondům účetní

A.l. Počáteční stav fondu k 1. 1.

A.ll. 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. Stravování

3, Rekreace

4, Kultura, tě|ovýchova a sport

5. Sociální výpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu

A.lV. Konečný stav fondu

166 841 ,02

531 222,45

471 503,36

0,00

0,00

0,00

59 719,09

438 292,54

0,00

99 155,00

37 600,00

117 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183 963,54

259 770,93

" 
*",",ťÍÍ'Éf$j§;u,?,, *,**
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Příloha F.a

lJčetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Dotní Újezd

Sesíayeno k: 31. 12.2020 (v Kč, s přesností na dvé desetinná místa)

lČ: 75016737 Stránka: 1 z 1



PříIoha
Rezervní fond

pŘispĚvxovÉ oRoRtt lzlcl
Účetni jednotka: lČ: 75016737

Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31. 1 2.2020 (v Kě, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15,01.2021 10:58:03

F. Doplňujicí iníormace k fondům účetní jednotky

D.l. Počateční stav fondu k 1. 1.

D,ll. Tvorba fondu

1. Zlepšený výsledek hospodaření

2, Nespotřebované dotace zrozpoélu Evropské unie

3. Nespotřebované dotaoe z mezinárodních smluv

4, Peněžní dary - úóelové

5, Peněžní dary - neúčelové

6. Ostatní tvorba

D.lll. Čerpání fondu
,t. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

2. Úhrada sankcí

3. posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

5. Ostatní čerpání

D.lV. Konečný stav fondu

1 056 529,79
,184 805,56

0,00

0,00

0,00

93 B40,67

15 B00,00

75 ,164,89

656 835,71

0,00

0,00

0,00

0,00

656 B35,71

5B4 499,64

Srrlní tlljazd
|34,2

61
737

(:;)

Příloha F.d

Účetní jednotka: Záktadní škola a mateřská škola Dolní Újezd

Sesíayeno k: 31. 12.2020 (v Kě, spřesnosíi na dvě desetinná místa)

lČ: 75016737 Stránka: 1 z 1

Položka

číslo Název oBDoBl



Příloha
lnvestični fond

pŘíspĚvxovÉ ononrulzAcE
Úěetníjednotka: lČ: 75016737

Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po

Sídlo: Dolní tJjezd Předmět ěinnosti:

Sestaveno k:31,12,2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžiksestavení: 15,01,2021 10:58:03

í informace k fondům účetní

F.l, Počáteční stav fondu k 1. 1.

F.ll. Tvorba íondu

1. Pen. prostř, ve výši odp. hmot. a nehmot. dlouhod. majetku prováděné podle

2. lnvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

3. lnvestiční 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.lll. Čerpání fondu

1. Pořízení a tech. zhodn. hmot. a nehmot, dlouhod. maj., s výj. drobného hm

2, Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

4, Nav, pen. prostř. urěených na íin. údržby a oprav maj., ktený přísp. or9. pou

F.lV. Konečný stav fondu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dmlrlí Ujezd

(5)

342

Příloha F.f
(Jčetní jednotka: Základní škola a mateřská škota Dotní Újezd

Sesíayeno k:31. 12.2020 (v Kč, spřesnosíína dvě desetinná místa)

tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1


