
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:
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31.12.2016 13.3.2017
Obec Stredokluky ˇ

00241695
Lidicka 61 61, 25268 Stredokluky´ ˇ

ZATIM NEURCENO´ ˇ
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B�ŽNÉ MINULÉ
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967
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971
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973
974
975
976
978
979
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982
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 Dlouhodobé podmín�né závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
985
986

991
992
993
994
999

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

2
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2 887 023,85 2 388 350,00
68 779,00 68 779,00

2 818 244,85 2 319 571,00
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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
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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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 E.1. 
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám rozvahy
Dopl�ující informace

5
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 E.2.
K položce �ástka

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

6
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 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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31.12.2016
13.3.2017

31.12.2016
13.3.2017

105 718 183,34 50 661 456,82 55 056 726,52 74 588 134,70

5 272 865,84 4 586 424,02 686 441,82 215 752,00

16 597 690,87 9 123 188,65 7 474 502,22 10 145 601,07

931 237,60 547 429,79 383 807,81 372 639,60

20 639 717,40 3 808 821,86 16 830 895,54 18 047 361,40

43 848 337,94 15 549 466,83 28 298 871,11 29 709 799,94

18 428 333,69 17 046 125,67 1 382 208,02 16 096 980,69

31.12.2016
13.3.2017

1 205 700,64 1 205 700,64 1 359 299,99

5 030,52 5 030,52 5 030,52

664 183,27 664 183,27 420 894,09

24 045,48 24 045,48 309 331,97

512 441,37 512 441,37 624 043,41
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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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31.12.2016
13.3.2017

31.12.2016
13.3.2017
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K.1.

I� ú�etní 
jednotky - 
v��itele

Název ú�etní jednotky - 
v��itele

I� ú�etní 
jednotky - 
dlužníka

Název ú�etní jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 
garance

Nominální 
hodnoty 
zajišt�né 

podhledávky

Datum 
pln�ní 

ru�itelem v 
daném 

roce

Výše pln�ní 
ru�itelem v 

daném 
roce

Celková výše 
pln�ní 

ru�itelem od 
poskytnutí 
garance

Druh 
dluhového 
nástroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K.2.

I� ú�etní 
jednotky - 
v��itele

Název ú�etní jednotky - 
v��itele

I� ú�etní 
jednotky - 
dlužníka

Název ú�etní jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 
garance

Nominální 
hodnoty 
zajišt�né 

podhledávky

Datum 
pln�ní 

ru�itelem v 
daném 

roce

Výše pln�ní 
ru�itelem v 

daném 
roce

Celková výše 
pln�ní 

ru�itelem od 
poskytnutí 
garance

Druh 
dluhového 
nástroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Dopl�ující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

 Dopl�ující informace k poskytnutým garancím ostatním

K. Dopl�ující informace k poskytnutým garancím
sestavená k ……………………

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

11
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Datum uzav�ení 
smlouvy Obchodní firma I� Rok 

zahájení
Rok 

ukon�ení

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

L. Dopl�ující informace o projektech partnerství ve	ejného a soukromého sektoru

Základní údaje

Dodavatel Stavební fáze

Druh projektuProjekt

Ocen�ní 
po�izovaného 
majetku dle 

smlouvy

Výdaje vynaložené na po�ízení majetku

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

12
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v tom: v tom: v tom: v tom:
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

Po�átek Konec

Platby za dostupnost

Celkemt-1t-2t-3t-4

Další platby a pln�ní zadavatele

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

Výdaje na 
po�ízení 
majetku 
celkem

13
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1. 2.

B�žné Minulé

M. Dopl�ující informace k p	íjm�m a výdaj�m

II.

III.  Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 Pozemky, ložiska nerost� a emisní povolenky

A.1.  P�ÍJMY CELKEM
I.  P	íjmy z daní
II.  P	íjmy ze sociálních p	ísp�vk�

�íslo 
položky Název položky

Ú�etní období

A.  PEN�ŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ �INNOSTI

3.  P�íjmy z transfer� od mezinárodních organizací - b�žné

4.  P�íjmy z transfer� od mezinárodních organizací - kapitálové

5.  P�íjmy z transfer� od institucí vládního sektoru - b�žné

III.  P	íjmy z transfer�
1.  P�íjmy z transfer� od zahrani�ních vlád - b�žné

2.  P�íjmy z transfer� od zahrani�ních vlád - kapitálové

2.  Podíly na zisku

3.  Nájemné

4.  Jiné p�íjmy z vlastnictví

6.  P�íjmy z transfer� od institucí vládního sektoru - kapitálové

IV.  Jiné p	íjmy z provozní �innosti
1.  Úroky

8.  Pokuty, penále a propadnutí

9.  Dary - b�žné

10.  Dary - kapitálové

5.  Uskute�n�ný prodej zboží a služeb na tržním principu

6.  Správní poplatky

7.  Jiné p�íjmy z prodeje zboží a služeb

1.  Mzdy a platy pen�žní

2.  Zboží a služby poskytované zam�stnanc�m

3.  Sociální p�ísp�vky

11.  Ostatní p�íjmy

A.2.  VÝDAJE CELKEM
V.  Výdaje na náhrady zam�stnanc�m

2.  Ostatní výdaje na úroky

VIII.  Výdaje na transfery podnikatelským subjekt�m jiné než insolven�ní
IX.  Výdaje na transfery

VI.  Výdaje na nákupy zboží a služeb
VII.  Výdaje na úroky

1.  Výdaje na úroky institucím vládního sektoru

4.  Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové

5.  Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - b�žné

6.  Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové

1.  Výdaje na transfery zahrani�ním vládám - b�žné

2.  Výdaje na transfery zahrani�ním vládám - kapitálové

3.  Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - b�žné

3.  Sociální dávky zam�stnavatel�

XI.  Jiné výdaje z provozní �innosti
1.  Podíly na zisku

X.  Výdaje na sociální dávky
1.  Dávky sociálního zabezpe�ení

2.  Dávky sociální pomoci

B.  PEN�ŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINAN�NÍCH AKTIV
B.1.  Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

I.  Kulturní p�edm�ty

2.  Nájemné

3.  Ostatní výdaje - b�žné

4.  Ostatní výdaje - kapitálové

I.  Kulturní p�edm�ty

II.  Pozemky, ložiska nerost� a emisní povolenky

III.  Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

B.2.  Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
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1. 2.

B�žné Minulé

IV.  Splátky vydaných dluhopis� (-)

E.  �ISTÁ ZM�NA OB�ŽIVA A DEPOZIT (NÁR
ST (+) / POKLES (-))

IV.  Splátky poskytnutých p�j�ek (-)

D.2.  �istá zm�na stavu p	ijatých p�j�ek a vydaných dluhopis�

I.  P�ijaté p�j�ky (+)

II.  Splátky p�ijatých p�j�ek (-)

III.  Vydané dluhopisy (+)

D.  PEN�ŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ

D.1.  �istá zm�na finan�ních aktiv jiných než ob�živo a depozita

I.  Nákupy finan�ních aktiv jiných než ob�živo a depozita (+)

II.  Prodeje finan�ních aktiv jiných než ob�živo a depozita (-)

III.  Poskytnuté p�j�ky (+)

�íslo 
položky Název položky

Ú�etní období

C.  SALDO Z NEFINAN�NÍCH PEN�ŽNÍCH TOK
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