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1. Informace, které vyplývají z ustanovení §18 a §1 9 zákona 563/1991 Sb. o ú četnictví 
 - uvádí ú četní jednotka v samostatné p říloze 

 
 
 
 
2.I. Položky č.1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení me zitímní ú četní záv ěrky nebo rozvahovému dni v uspo řádání: 

 
Název položky                                                    položka                  Stav k 31.12 .2009 
                                                                   číslo          -1-          -2- 

 
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze st.rozpo čtu(z AÚ k ú čtu346)   001           0.00          0.00 
              z toho: systémové dotace na dlouhodob ý majetek         002           0.00          0.00 
                      z toho na: výzkum a vývoj                      003           0.00          0.00 
                                 vzd ělávání pracovník ů               004           0.00          0.00 
                                 informatiku                         005           0.00          0.00 
                      individuální dotace na jmenov ité akce          006           0.00          0.00 
Přij.prost ředky ze zahrani čí na dlouhodobý majetek(z AÚ k ú čtu916)   007           0.00          0.00 
Přij.dotace celkem na dlouh.majetek z rozpo čtu ÚSC(z AÚ k ú čtu348)   008           0.00          0.00 
Přij. p řísp ěvky a dotace na provoz ze st.rozpo čtu(z AÚ k ú čtu 691)   009           0.00          0.00 
     z toho:p řij.p řísp ěvky na provoz od z řizovat.(z AÚ k ú čtu 691)   010           0.00          0.00 
              z toho :        výzkum a vývoj                         011           0.00          0.00 
                              vzd ělávání pracovník ů                  012           0.00          0.00 
                              informatiku                            013           0.00          0.00 
            p řij.dot.na neinv.nákl.ISPROFIN od z ř.(z AÚ k ú čtu691)   014           0.00          0.00 
            p řij.prost ř.na výzkum a vývoj od poskyt.j.(z AÚ k 691)   015           0.00          0.00 
Přij. prost ředky na výzkum a vývoj z rozpo čtu ÚSC(z AÚ k ú čtu 691)   016           0.00          0.00 
Přij.prost ř. na výzkum a vývoj od p říj.ú č.podpory(z AÚ k ú čtu 691)   017           0.00          0.00 
Přijaté prost ředky na provoz ze zahrani čí (z AÚ k ú čtu 691)          018           0.00          0.00 
Přij.p řísp.a dot. celkem na provoz z rozpo čtu ÚSC(z AÚ k ú čtu 691)   019           0.00          0.00 
Přij.prost ředky a dotace na provoz z rozpo čtu SF (z AÚ k ú čtu 691)   050           0.00          0.00 
Přij.dotace celkem na dlouh.majetek z rozpo čtu státních fond ů        051           0.00          0.00 



 
 
2.II.Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.le dnu a k okamžiku sestavení mezitímní ú četní záv ěrky nebo rozvahovému dni 
   v uspo řádání: 
Název položky                                                    položka    Stav k 1.1.   Stav k 31.12 .2009 
                                                                   číslo          -1-          -2- 

 
 
Poskyt. návratné fin.výpomoci mezi rozpo čty -kraj.ú řadu (ú čet 271)   020           0.00          0.00 
Poskyt. návratné finan ční výpomoci mezi rozpo čty - obcí (ú čet 271)   021           0.00          0.00 
Přij. návratné fin.výpomoci mezi rozpo čty -ze stát.rozp.(ú čet 272)   022           0.00          0.00 
Přij.návratné fin.výpomoci mezi rozpo čty -od kraj.ú řadu (ú čet 272)   023           0.00          0.00 
Přij.návratné finan ční výpomoci mezi rozpo čty - od obce (ú čet 272)   024           0.00          0.00 
Přij.návratné fin.výpomoci mezi rozpo čty - od stát.fond ů(ú čet 272)   025           0.00          0.00 
Přij.návrat.fin.výpomoci mezi rozpo čty -od ost.ve ř.rozp.(ú čet 272)   026           0.00          0.00 
Poskytnuté p řechodné výpomoci p řísp.organizacím - OSS (ú čet 273)     027           0.00          0.00 
Poskyt.p řechod.výpomoci p řísp.organizacím - kraj.ú řadem (ú čet 273)   028           0.00          0.00 
Poskytnuté p řechodné výpomoci p řísp.organizacím - obcí (ú čet 273)    029           0.00          0.00 
Krátkodobé bankovní úv ěry tuzemské (ú čet 281)                        030           0.00          0.00 
Krátkodobé bankovní úv ěry zahrani ční (ú čet 281)                      031           0.00          0.00 
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (ú čet 283)                    032           0.00          0.00 
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani čí (ú čet 283)                   033           0.00          0.00 
Ostatní krátkodobé závazky (finan ční výpomoci) tuzemské (ú čet289)    034           0.00          0.00 
Ostatní krátkodobé závazky (finan. výpomoci) zahran i ční (ú čet 289)   035           0.00          0.00 
Směnky k úhrad ě tuzemské (ú čet 322)                                  036           0.00          0.00 
Směnky k úhrad ě zahrani ční (ú čet 322)                                037           0.00          0.00 
Dlouhodobé bankovní úv ěry tuzemské (ú čet 951)                        038      450000.00     450000.00 
Dlouhodobé bankovní úv ěry zahrani ční (ú čet 951)                      039           0.00          0.00 
Vydané dluhopisy tuzemské (ú čet 953)                                 040           0.00          0.00 
Vydané dluhopisy zahrani ční (ú čet 953)                               041           0.00          0.00 
Dlouhodobé sm ěnky k úhrad ě tuzemské (ú čet 958)                       042           0.00          0.00 
Dlouhodobé sm ěnky k úhrad ě zahrani ční (ú čet 958)                     043           0.00          0.00 
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (ú čet 959)                       044           0.00          0.00 
Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ční (ú čet 959)                     045           0.00          0.00 
Nakoup. dluhopisy a sm ěnky k inkasu celkem (z AÚ ú čtu 063,253,312)   046           0.00          0.00 
      z toho: krátkod. dluhopisy a sm ěnky ÚSC(z AÚ ú čtu 253 a 312)   047           0.00          0.00 
              komunální dluhopisy ÚSC (z ú čtu 063)                   048           0.00          0.00 
              ost.dluhopisy a sm ěnky ve ř.r.(z AÚ ú čtu 063,253,312)   049           0.00          0.00 
Splat.závazky pojistného na soc.zabezp. a p řísp.na st.polit.zam.     052           0.00          0.00 
Splatné závazky ve řejného zdravotního pojišt ění                      053           0.00          0.00 
Evidované da ň.nedoplatky u místních p řísl.fin.orgán ů                 054           0.00          0.00 

 
 
 
2.III. Organiza ční složky státu vykazují stavy údaj ů položek č.20,21 a 27 p řílohy ú četní záv ěrky. Ministerstva 
jako organiza ční složky státu vykazují též stavy údaj ů položky č.46 až 49 p řílohy ú četní záv ěrky. Územní  
samosprávné celky vykazují stavy údaj ů položek č.20 až 49 p řílohy ú četní záv ěrky. P řísp ěvkové organizace 
vykazují údaje položek č.1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 p řílohy ú četní záv ěrky.    
Stav položky č.50 vykazují p řísp ěvkové organizace. Stavy položek č.51 až 54 vykazují územní samosprávné          
celky, p řísp ěvkové organizace, státní fondy a organiza ční složky státu. 

 
 



 
3.DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. p řílohy ú četní záv ěrky, které jsou podstatné pro 
posouzení majetkoprávní situace, a které jsou rozho dující pro hospoda ření ú četní jednotky, nebo které 
stanoví provád ěcí p ředpis nebo z řizovatel. 
 

 
INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ 
                                                                 

 
SU  AU popis                                   Stav  k 1.1      Stav k 31.12.2009 
                                                    - 1 -           - 2 - 
971 00 Podrozvahový ú čet                        190808.91       201688.31  
971    Celkem:                                  190 808.91       201688.31 

 
972 00 Podrozvahový ú čet-strategie Le           483994.50       483994.50  
972    Celkem:                                  483 994.50       483994.50 

 
973 00 Podrozvahový ú čet-katast.mapy              3500.00            0.00  
973    Celkem:                                    3 500.00            0.00 

 
999 00 Vyrovnávací ú čet k podrozvahov           678303.41       685682.8 1 
999    Celkem:                                  678 303.41       685682.81 

 
                                                                          
 C E L K E M :                                 1356 606.82      1371365.62 

 
 
 - Ostatní údaje uvádí ú četní jednotka v samostatné p říloze 

 
                                                                               
 
Odesláno dne:           Razítko:              Podpi sový záznam statutárního orgánu ú četní jednotky 
                                              odpov ědná osoba:                  sestavil:              Okamžik sestavení: 

 
 
 
 
                                                                       telefon : 

 
                                                                               



                                                            KEO 7.65c  / U062p 

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ  ze dne: 03.02.2010 v 14:18 h od. 
                                                       
 
výkaz        :  P Ř Í L O H A 
za období    :  13.2009  
ke dni       :  31.12.2009 
 
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 
            70154554  Mikroregion Podchlumí                              
 


