
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 30.6.2012

00294055IČO:

Název:

Sídlo:

Obec Bory

Bory čp. 232, 594 61 Bory

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

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která
by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č. 410/2010 Sb., který změnil zákon 
č. 563/1991 Sb., vyhlášky 435/2010 Sb., která změnila Vyhlášku č. 410/2009 Sb., a dále vlivem nových
ČÚS číslo 703,705,706,707 a 708. Došlo ke změně obsahového vymezení a změně názvu účtů 346 a
349, SÚ 373 a 374, 572 a 672 a ke změně náplně SÚ 401. V roce 2011 se místo SÚ 571 až 574 používá
SÚ 572, místo SÚ 671 až 674 se používá SÚ 672, na SÚ 401 se nevykazuje úbytek darovaného majetku,
SÚ 543 obsahuje náklady z titulu bezúplatného předání majetku s výjimkou peněžních darů. Podle ČSÚ 
č. 703 se nově nepředepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda účtování průtokových
transferů. V roce 2012 došlo ke zrušení účtů 631-639, výnosy ze sdílených daní a poplatků se účtují
 na účty 681-688.

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

Obec nemá hospodářskou činnost, o podnikatelských činnostech účtuje v hlavní činnosti. 
Od 1.1.2011 se údaje účetních výkazů nezaokrouhlují. Stavy položek vykázané v účetní závěrce sestavené
k 31.12.2010 se v účetním období roku 2011 ve sloupci minulé období vykazují v Kč s přesností na dvě
desetinná místa. Vzhledem k tomu, že Výkaz zisku a ztráty v účetním období 2011 již neobsahuje položky
A.III.3., A.III.4., B.IV.3. a B.IV.4. (zrušené syntetické účty 573,574,673 a 674), jsou stavy uvedených
položek vykázané k 31.12.2010 vykázány v účetním období 2011 (ve 3. sloupci minulé období) pouze 
v položkách  A.III. a B.IV. (součtové položky).
Opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných 
Vyhláškou č. 410/2009 Sb. se tvoří 1x ročně.
Ostatní zákonné rezervy a opravné položky nejsou tvořeny.
Zásoby materiálu - pořízení a úbytek se účtuje způsobem B.
Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648).
V roce 2011 účetní jednotka vytvořila oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
ve výši 40% u majetku s neznámým datem zařazení u majetku se známým datem zařazení byly vytvořeny
oprávky podle doby používání.
Odpisy budou prováděny 1x ročně k rozvahovému dni rovnoměrným způsobem. Zůstatková cena majetku 
je stanovena na 5% vstupní ceny.
Časově se nerozlišují  nevýznamné částky nepřesahující 10.000,- Kč týkající se výnosů za: nájmy 
hrobových míst, nájmy pozemků, pravidelně se opakující výnosy, úroky z vkladových účtů a z 
poskytnutých a přijatých půjček.
Časově se rozlišuje na konci účetního období - spotřeba plynu, elektrické energie, nájemné bytů a 
významné pronájmy zařízení.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

8 174 510,80 8 173 740,80Majetek účetní jednotkyP.I.

348 712,00 348 712,00Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

342 339,15 341 569,15Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

7 483 459,65 7 483 459,65Ostatní majetek 9033.

44 390,00 44 390,00Vyřazené pohledávky a závazkyP.II.

44 390,00 44 390,00Vyřazené pohledávky 9111.

- -Vyřazené závazky 9122.

- -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

- -Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

3 400 019,52 4 402 622,00Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktivaP.IV.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9395.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9416.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

3 400 019,52 4 402 622,00Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

- -Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 94913.

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95114.

13 710,00 13 710,00Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.V.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9611.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9622.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9633.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9644.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

13 710,00 13 710,00Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

- -Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasivaP.VI.

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972

- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

- -Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976

- -Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978

- -Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984

- -Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986

11 605 210,32 12 607 042,80Vyrovnávací účtyP.VII.

11 605 210,32 12 607 042,80Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

6.8.2012 11:21:42Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákonaA.5.

35 675,00 45 057,00Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

16 211,00 20 057,00Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

35 146,00 224 286,00Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

0

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)A.7.

0

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)A.8.

0

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)A.9.

0
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky SU
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

- -Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364B.1.

- -Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364B.2.

- -Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364B.3.

- -Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364B.4.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

115 200,00 -Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

- -Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

C.

Strana
6 z 14

6.8.2012
11:21:41

Z dat systému G3Win vytiskl Jana Jakubcová
Finanční okruhy - Účetnictví 3.48.2 (BORY), verze: 2012.05



Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)D.1.

NE0,00

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)D.2.

NE0,00

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)D.3.

NE0,00

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)D.4.

NE0,00

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.5.

Počet předmětů muzejní sbírky je 359. Tato sbírka je oceněna 1,- Kč podle § 25
odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví
1 budova kostela oceněná 1,- Kč podle § 25, odst. 1 písm.k) zákona 563/1991 Sb.

1,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)D.6.

NE0,00

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)D.7.

0,00

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.8.

NE0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce

0 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

0 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce

0 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce

0 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

197 874,28Počáteční stav fonduG.I.

190,82Tvorba fonduG.II.

190,82Přebytky hospodaření z minulých let1.

-Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

-Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

70,00Čerpání fonduG.III.

197 995,10Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-Ostatní tvorba fondu4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

103 254 833,06 38 346 662,00StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

964 446,50 467 760,00Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

61 921 331,91 31 182 694,00Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

1 466 766,67 284 142,00Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

4 371 403,10 536 070,00

Jiné inženýrské sítě

G.4.

20 655 864,75 4 113 787,00

Ostatní stavby

G.5.

13 875 020,13 1 762 209,00G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

64 908 171,06 62 086 412,46

NETTO

496 686,50 496 686,50

30 738 637,91 30 738 637,91

1 182 624,67 1 182 624,67

3 835 333,10 1 013 574,50

16 542 077,75 16 542 077,75

12 112 811,13 12 112 811,13

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

8 353 692,85 -PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

2 885 923,00 -Stavební pozemkyH.1.

123 085,50 -Lesní pozemkyH.2.

742 688,75 -Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

236 013,00 -

Ostatní pozemky

H.4.

4 365 982,60 -H.5.

Zastavěná plocha

8 353 692,85 8 354 472,85

NETTO

2 885 923,00 2 885 923,00

123 085,50 123 085,50

742 688,75 742 688,75

236 013,00 236 013,00

4 365 982,60 4 366 762,60

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

- -Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

I.

- -Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

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

- -Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

J.

- -Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

- -Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.1.

- -Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahyK.

- -Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodejiK.
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