
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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Dle vyhlasky c. 410/2009 Sb.´ ˇ ˇ

31.12.2017 4.2.2018
Mestske muzeum v Celakovicích ˇ ´ ˇ ´

00175722
Na Hradku 464, 25088 Celakovice´ ˇ ´

Príspevkova organizaceˇ ˇ ´
Cinnosti muzeí a galerií, ochrana historickych pamˇ ´
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B�ŽNÉ MINULÉ
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971
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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
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (text)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)
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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

IC:ˇ 00175722

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 E.1. 
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám rozvahy
Dopl�ující informace
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 E.2.
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
Dopl�ující informace
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 E.3. 
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám p	ehledu o pen�žních tocích
Dopl�ující informace
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 E.4. 
K položce �ástka

 Dopl�ující informace k položkám p	ehledu o zm�nách vlastního kapitálu
Dopl�ující informace 
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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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31.12.2017
4.2.2018

19 007,96

58 096,00

58 096,00

24 199,00

24 199,00

52 904,96

31.12.2017
4.2.2018

326 033,50 103 443,00 222 590,50 233 676,50

326 033,50 103 443,00 222 590,50 233 676,50

31.12.2017
4.2.2018
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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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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: 
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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
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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
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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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Položka B�ŽNÉ Ú�ETNÍ 
OBDOBÍ�íslo Název

P�ÍSP�VKOVÉ ORGANIZACE Z�IZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Rezervní fond

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

 D.I.  Po�áte�ní stav fondu k 1. 1.
 D.II.  Tvorba fondu

1.  Zlepšený výsledek hospoda�ení

5.  Pen�žní dary - neú�elové
6.  Ostatní tvorba

2.  Nespot�ebované dotace z rozpo�tu Evropské unie
3.  Nespot�ebované dotace z mezinárodních smluv
4.  Pen�žní dary - ú�elové

 D.III.  �erpání fondu
1.  Úhrada zhoršeného výsledku hospoda�ení
2.  Úhrada sankcí

 D.IV.  Kone�ný stav fondu

3.  Posílení fondu investic se souhlasem z�izovatele
4.  �asové p�eklenutí do�asného nesouladu mezi výnosy a náklady
5.  Ostatní �erpání

IC:ˇ 00175722

31.12.2017
4.2.2018

785 391,39

785 391,39

785 391,39

0,00
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Položka B�ŽNÉ Ú�ETNÍ 
OBDOBÍ�íslo Název

P�ÍSP�VKOVÉ ORGANIZACE Z�IZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Fond investic

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

 F.I.  Po�áte�ní stav fondu k 1. 1.
 F.II.  Tvorba fondu

1.  Pen�žní prost�edky ve výši odpis� hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád�né podle z�izovatelem 
schváleného odpisového plánu

2.  Investi�ní p�ísp�vek z rozpo�tu z�izovatele
3.  Investi�ní dotace ze státních fond� a jiných ve�ejných rozpo�t�
4.  Ve výši p�íjm� z prodeje sv��eného dlouhodobého hmotného majetku
5.  Pen�žní dary a p�ísp�vky od jiných subjekt�
6.  Ve výši p�íjm� z prodeje majetku ve vlastnictví p�ísp�vkové organizace
7.  P�evody z rezervního fondu

 F.IV.  Kone�ný stav fondu

 F.III.  �erpání fondu

1.  Po�ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a 
nehmotného dlouhodobého majetku

 Úhrada investi�ních úv�r� nebo p�j�ek
 Odvod do rozpo�tu z�izovatele
 Navýšení pen�žních prost�edk� ur�ených na financování údržby a oprav majetku, který p�ísp�vková organizace 
používá pro svou �innost

2.
3.

4.
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31.12.2017
4.2.2018

4 599,59

4 599,59

4 599,59

0,00
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Položka B�ŽNÉ Ú�ETNÍ 
OBDOBÍ�íslo Název

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION� SOUDRŽNOSTI
Ostatní fondy

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

 G.I.  Po�áte�ní stav fondu k 1. 1.
 G.II.  Tvorba fondu

1.  P�ebytky hospoda�ení z minulých let

 G.III.  �erpání fondu
 G.IV.  Kone�ný stav fondu

2.  P�íjmy b�žného roku, které nejsou ur�eny k využití v b�žném roce
3.  P�evody prost�edk� z rozpo�tu b�hem roku do ú�elových pen�žních fond�
4. Ostatní tvorba fondu

IC:ˇ 00175722

31.12.2017
4.2.2018

30 000,00

13 296,00

16 704,00
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