
Licence: DFUV XCRGUPXA / PYB  (23072021 / 28072021)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace z řizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021
IČO: 70985570
Název: Základní škola a Mate řská škola Baška 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo ú četní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. 137 ulice, č.p.

obec Baška obec

PSČ, pošta 73901 Baška PSČ, pošta

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační
číslo

70985570 hlavní
činnost

základní a p ředškolní vzd ělávání

právní
forma

příspěvková organizace vedlejší
činnost

hostinská činnost

zřizovatel Obec Baška CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko ú četní jednotky

telefon

fax

e-mail

WWW
stránky

Osoba odpov ědná za ú četnictví Statutární zástupce

Bernatíková Vlasta Mgr. Renáta Válková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2022, 13h37m50s
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Licence: DFUV XCRGUPXA / PYB  (23072021 / 28072021)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá inforamace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení se nemění.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Rozdělení nákladů mezi hlavní a vedlejší hospodářskou činnost je prováděno na základě směrnice pro vedlejší hospodářskou činnost.
Jedná se o hostinskou činnost a pronájmy nebytových prostor. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu,
schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů dle vyhlášky 410/2009 Sb. a Českého účetního standardu
č.708 ( odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání), v případě svěřeného majetku zřizovatelem
jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem oprávek podle dob životnosti. Účtování zásob  (potravin a čistících prostředků)
je podle standardu č. 707, způsobem B. Dohadné položky jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem, podle minulých období a podle
předložených podkladů. Časové rozlišení je stanoveno propočtem přesně na dny, ke kterému období se vztahují.
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Licence: DFUV XCRGUPXA / PYB  (23072021 / 28072021)

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

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek a závazky ú četní jednotky 3 471 296,92 2 970 378,86 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 471 296,92 2 970 378,86 

3. Vyřazené pohledávky 905   

4. Vyřazené závazky 906   

5. Ostatní majetek 909   

P.II. Krátkodobé podmín ěné pohledávky z transfer ů a krátkodobé podmín ěné závazky z transfer ů   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911   

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913   

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914   

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915   

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916   

P.III. Podmín ěné pohledávky z d ůvodu užívání majetku jinou osobou   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmín ěné pohledávky   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

P.V. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer ů a dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer ů   

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952   

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954   

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955   

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956   

P.VI. Podmín ěné závazky z d ůvodu užívání cizího majetku   

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

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

968   

P.VII. Další podmín ěné závazky   

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976   

7. Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 978   

8. Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984   
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Licence: DFUV XCRGUPXA / PYB  (23072021 / 28072021)

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

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985   

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986   

P.VIII Ostatní podmín ěná aktiva a ostatní podmín ěná pasiva a vyrovnávací ú čty   

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991   

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992   

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993   

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994   

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3 471 296,92 2 970 378,86 

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

organizace je registrována v obchodním rejstříku

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
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C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jm ění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na po řízení dlouhodobého
majetku"

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období  2 953 064,38 

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 402 478,40 175 230,00 

D.1. Počet jednotlivých v ěcí a soubor ů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková vým ěra lesních pozemk ů s lesním porostem

D.3. Výše ocen ění celkové vým ěry lesních pozemk ů s lesním porostem ve výši 57 K č/m2

D.4. Výměra lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěných jiným zp ůsobem

D.5. Výše ocen ění lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěných jiným zp ůsobem

D.6. Průměrná výše ocen ění vým ěry lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěných jiným zp ůsobem

D.7. Komentá ř k ocen ění lesních pozemk ů jiným zp ůsobem
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Licence: DFUV XCRGUPXA / PYB  (23072021 / 28072021)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

C.I.7 organizace má na účtu 408 v rozvaze proúčtované rozdíly r. 2015 1 709 879,71 

C.III.3 výsledek předcházejícíh účetních období je 1709879,71 Kč - zráta, výsledek hospodaření za rok
2021 je nula.

1 709 879,71 

BII.32 dohadné účty aktivní: dohad na čerpání dotace: ESF je 2304912,81, Hejný-matematika 44500 Kč,
Chytrá škola - 141490 Kč a Poly - 63024 Kč.

2 304 912,81 

DIII.7 krátkodobé přijaté zálohy: 175500-chytrá škola, 42600 Kč přijaté zálohy za čipy, 209000 Kč přijaté
zálohy na lyžařský výcvik

427 100,00 

DII.8 přijaté dlouhodobé zálohy na transfery 2509833 Kč. Dotace Kolegiální podpra  54936,30. průtoková
dotace 143780 Kč  (podíl MSK 7189 a podíl národní a EU 136591 Kč)

2 708 549,30 

DIII.37 Dohadná položka na služby ve výši 33000 Kč, dohadná položka na nevyfakturové stočné  10392,10
Kč, 76898 je dohad na elektřinu a za vodu 15845,64 Kč

136 135,74 

B.II.1 na účtu odběratelé je nezaplacené faktury ve výši 7860 Kč za pronájmy, splatné v roce 2022. 7 860,00 

A.I.2 bezúplatně předaný software od zřizovatele vr. 2020 87 556,19 

A.II.3 Na účtu 021 - stavby - přibyla zahrada za 713312,77 v r. 2020. Celkem 021 = 2884022,55.
Organizace nemá ve vlastnictví budovy.

2 884 022,55 

C.II.5 na účtu 416 byla zúčtována investiční dotace 556600 Kč , náklady 80010,,17 Kč - převod na údržbu
budovy. Nákup investic - myčky 433295,64 z vlastních zdrojů a konventomat 556600 Kč z dotace. Z
odpisů majetku přibylo 626666,66 Kč. Celkový stav fondu je 490009,19

490 009,19 

C.I.3. 403 - účet transfery na pořízení dlouhodobého majetku: 3140347,23 převedeno zřizovatelem, storno
dohadu na dotaci z roku 2019 596030,85, proúčtování invenstiční dotace 408748 Kč. zúčtovaný
transferový podíl 175230 Kč. Počáteční stav byl 1969736,56 vr. 2021. v roce 2021 zaúčtován
transferový podíl 402478,40

4 345 092,54 

DIII.5 zůstatek na účtu dodavatelé je vysoký, avšak jedná se o faktury, které jsou splatné v roce 2022. 1 091 529,85 

DIII.6 přijaté zálohy: zálohy přijaté od žáků na LVVZ - 209000 Kč, zálohy za čipy: 42600 a 175500 Kč jsou
zálohy - Chytrá škola

427 100,00 

DIII.38 ostatní krátkodobé závazky: přeplatky na stravném a školném  91692 Kč, jsou zde evidovány dva
zatím neschválené dary v částce 13000 Kč

104 692,00 

BIII.4 poskytnuté zálohy krátkodobé: 22000 Kč -nevyúčtované zálohy za elektřinu, 60000 Kč záloha na
pobyt na LVVZ, záloha 2075 - za materiál

84 075,00 

CII.5 fond investic byl použit v souladu se zákonem na údržbu budovy ve výši 80010,17 80 010,17 

AII.8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek na účtu 042 - dosud nezprovozněný nový konventomat
556600 Kč a nesestavený dar playland 50000

606 600,00 

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

K položce Doplňující informace Částka
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Licence: DFUV XCRGUPXA / PYB  (23072021 / 28072021)

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

B.IV.2 účet 672 - dotace ze státního rozpočtu s účelovým znakekm 33353 - zaúčtováno ve výši nákladů
37565517 Kč. Příspěvek zřizovatele na neinvestiční výdaje upraven na na rok 2021 ve výši 
5300000  Kč.  Účelová dotace 33063 byla zaúčtována ve výši 574001,33 Kč ve výši skutečných
nákladů.  Dotace v souvislosti s odpisováním je 402478,40 Kč. Jiné příspěvky: 159314 Kč

44 001 310,73 

A.I.35 nákup majetku - jedná se o učební pomůcky a nábytek převážně do nové školy 1 174 494,86 

A.I.36 jiné náklady zahrnují drobné technické zhodnocení v budovách-32908,60 a ostatní pojištění 1000 Kč
aj. náklady 12,96

33 921,56 

C.1. hospodaření organizace za r. 2020 je v hlavní činnosti ztrátové -63782,95 Kč a ve vedlejší
hospodářské činnosti je v zisku 63782,95 Kč. Hospodářský výsledek organizace je nula.

 

A.I.28 Odpisy majeteku jsou zvýšené oproti roku 2020, důvodem je převod majetku zřizovatelem a nákup
nového majetku

1 174 494,86 

BI.16 čerpání fondů:  z rezervního fondu z darů čerpáno 22731 Kč, z účelového daru na odměny čerpáno
128000 Kč a z IF čerpáno na údržbu 80010,17

230 741,17 

BI.17 ostatní výnosy: příjem za sběr 11300 Kč, úhrady za poškozené učebnice 5509 Kč, proúčtování
věcných darů - 58560 Kč převážně za testy a respirátory. 95377,64 jsou dobropisy za chybné
výpočty energie za r. 2020

170 746,64 

E.3. Doplňující informace k položkám p řehledu o pen ěžních tocích

K položce Doplňující informace Částka

E.4. Doplňující informace k položkám p řehledu o zm ěnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka

F. Doplňující informace k fond ům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních pot řeb

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 135 113,34 

A.II. Tvorba fondu 550 156,00 

1. Základní příděl 550 156,00 

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.III. Čerpání fondu 543 770,62 

1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování 96 600,00 

3. Rekreace  

4. Kultura, tělovýchova a sport 88 761,00 

5. Sociální výpomoci a půjčky  

6. Poskytnuté peněžní dary  

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 52 800,00 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění  

9. Ostatní užití fondu 305 609,62 

A.IV. Kone čný stav fondu 141 498,72 
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Licence: DFUV XCRGUPXA / PYB  (23072021 / 28072021)

Rezervní fond - p říspěvkové organizace z řizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 65 293,73 

D.II. Tvorba fondu 121 553,14 

1. Zlepšený výsledek hospodaření  

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové 61 500,00 

5. Peněžní dary - neúčelové 60 053,14 

6. Ostatní tvorba  

D.III. Čerpání fondu 22 731,00 

1. 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 22 731,00 

D.IV. Konečný stav fondu 164 115,87 

Fond investic - p říspěvkové organizace z řizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 376 648,40 

F.II. Tvorba fondu 1 183 266,60 

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu

626 666,60 

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 556 600,00 

3. Investiční 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.III. Čerpání fondu 1 069 905,81 

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku

1 069 905,81 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele  

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou
činnost

 

F.IV. Konečný stav fondu 490 009,19 
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G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu ro zvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 2 884 022,55 707 953,00 2 176 069,55 2 320 271,55 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu     

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky     

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě     

G.6. Ostatní stavby 2 884 022,55 707 953,00 2 176 069,55 2 320 271,55 

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu r ozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky     

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky     

H.4. Zastavěná plocha     

H.5. Ostatní pozemky     

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

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z p řecenění reálnou hodnotou   

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

J. Dopl ňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z p řecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z p řecenění reálnou hodnotou   

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

* Konec sestavy *
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