
Příloha účetní závěrky 

sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 04.02.2015 10:13:00 

Název účetní jednotky:  Mikroregion Český smaragd Trhový Štěpánov 

Sídlo:  Dubějovická 269 

        257 63 Trhový Štěpánov 

 dobrovolný svazek obcí Právní forma: 

IČO : 70567450 

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

   Nenastává skutečnost, která zabraňuje pokračovat účetní jednotce v činnosti 

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

   V rámci pokračující účetní reformy státu od 1.1.2010 došlo k významné změně legislativy, účetní jednotka 

   přešla na novou legislativu, řídíme se zákonem č. 563/1991Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 

   383/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a vyhláškou č. 270/2010 Sb. Účetní závěrka byla sestavena podle 

   legislativních norem platných v roce 2014. V případech neupravených uvedenou legislativou se účetní 

   jednotka řídila předpokladem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. 

   Účetní jednotka neměnila účetní metody, neprovádí hospodářskou činnost, nevlastní majetek, který by se 

   odepisoval. 

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

   a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

   je evidován v pořizovací ceně. Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovací ceně 

   od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč. 

   Majetek v nižším ocenění není vykazován v rozvaze, ale podle kritéria významnosti je o něm účtováno v 

   podrozvaze. Ocenění dlouhodobého majetku pořízeného ve vlastní režii zahrnuje materiál, přímé mzdy a 

   režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho zařazení do užívání. Majetek není v průběhu 

   roku 2014 odepisován, odpisy se účtují k rozvahovému dni. Mikroregion nevlastní DHM a DNM, který se 

   odepisuje. 

   b) Dlouhodobý finanční majetek 

   představuje majetkové účasti, dluhové účasti a ostatní dlouhodobé cenné papíry. Dlouhodobý finanční 

   majetek dále zahrnuje poskytnuté dlouhodobé půjčky  a úvěry. Dlouhodobý finanční majetek je účtován v 

   pořizovací ceně. 

   c) Zásoby a materiál 

   jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, skladovací poplatky při 

   dopravě a dopravné za dodání. Zásoby a materiál účtujeme způsobem B. 

   d) Opravné položky a rezervy 

   Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě požadavku § 65 vyhlášky č. 

   410/2009 Sb. Opravné položky se účtují ročně k účetní závěrce. ÚJ nemá žádné pohledávky po splatnosti. 

   e) Časové rozlišení 

   V souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., je o časovém rozlišení účtováno pouze v případě, pokud náklady 

   na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za 

   významnou. Účetní jednotka stanovila tuto hranici na 10 tis. Kč pro účetní závěrku, v mezitímní účetní 

   závěrce o časovém rozlišení neúčtuje. 

   f) Podrozvaha 

   Účetní jednotka uvádí informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle vyhlášky č. 

    410/2009 Sb., pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace nebo se 

   informace nepovažuje za významnou. Účetní jednotka stanovila následující hranice pro podrozvahové účty: 

   901 - nad 3.000,- Kč do 6.999,- Kč 
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       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona 

   902 - nad 100,- Kč do 999,- Kč 

   g) Pro prvotní použití metody je používán účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. 

      Pro jiné oceňovací rozdíly je používán účet 407, např. při přecenění na reálnou hodnotu apod. 

      Pro opravy minulých období je používán účet 408 - opravují se významné chyby na výsledkových účtech. 

   h) Rezervy, kurzové rozdíly, odložená daň - tyto metody nejsou používány. 

   ch)Účetní jednotka nepoužívá cizí měny. 

   i) Účetní jednotka nemá zřízen žádný peněžní fond. 
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       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

Pod 
rozvahový 

účet 

P.I.    Majetek a závazky účetní jednotky                                                                 1,00               1,00 

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                         901 

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                           902               1,00               1,00 

    3.  Ostatní majetek                                                                 903 

P.II.   Vyřazené pohledávky a závazky 

    1.  Vyřazené pohledávky                                                             911 

    2.  Vyřazené závazky                                                                912 

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

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

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

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce   923 

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce   924 

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů   925 

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů   926 

P.IV.   Další podmíněné 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí      939 

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí      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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení     947 

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení     948 

P.V.    Podmíněné závazky z důvodu 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.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce    965 
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       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

Pod 
rozvahový 

účet 

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce    966 

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů   967 

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů   968 

P.VI.   Další podmíněné 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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí         975 

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí         976 

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.  978 

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.  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 

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

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

P.VII.   Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

    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               1,00               1,00 
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       A.5.  Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona 

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti               6 369,00           7 875,00 

 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  2 730,00           3 375,00 

 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných  finančních orgánů 
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       A.6.  Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona 

   Účetní jednotce nejsou známy informace, které by měly významný dopad na její finanční situaci. 

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

   Žádné podmínky a situace nemění k rozvahovému dni finanční situaci účetní jednotky. 

       A.8.  Informace podle § 66 odst.6 

   Účetní jednotka nemá žádné majetkové položky, kterých se týká časový nesoulad mezi evidencí majetku a 

   katastrem nemovitostí. 

       A.9.  Informace podle § 66 odst.8 

   Netýká se. 
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Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

 
Syntetický 

účet 

B.1.    Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva                         364 

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

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

B.4.    Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem                             364 
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       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" 

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

C.1.    Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2.    Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 
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       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

   netýká se 

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem 

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem 

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 
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       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

K položce Doplňující informace Částka 
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       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce Doplňující informace Částka 
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       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 

K položce Doplňující informace Částka 
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       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

K položce Doplňující informace Částka 
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sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 04.02.2015 10:13:00 

Název účetní jednotky:  Mikroregion Český smaragd Trhový Štěpánov 

Sídlo:  Dubějovická 269 

        257 63 Trhový Štěpánov 

 dobrovolný svazek obcí Právní forma: 

IČO : 70567450 

Ostatní fondy 

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 
Položka 

Číslo Název 

G.I.    Počáteční stav fondu k 1.1. 

G.II.   Tvorba fondu 

    1.  Přebytky hospodaření z minulých let 

    2.  Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 

    3.  Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních  fondů 

    4.  Ostatní tvorba fondu 

 Čerpání fondu G.III. 

 Konečný stav fondu G.IV.  
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Příloha účetní závěrky 

sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 04.02.2015 10:13:00 

Název účetní jednotky:  Mikroregion Český smaragd Trhový Štěpánov 

Sídlo:  Dubějovická 269 

        257 63 Trhový Štěpánov 

 dobrovolný svazek obcí Právní forma: 

IČO : 70567450 

Stavby 

       G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy 

 
 

Číslo 
položky Název položky 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ 

MINULÉ 

BRUTTO KOREKCE NETTO 

 Stavby G.     

 Bytové domy a bytové jednotky G.1.   

 Budovy pro služby obyvatelstvu G.2.   

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.3.   

 Komunikace a veřejné osvětlení G.4.   

 Jiné inženýrské sítě G.5.   

 Ostatní stavby G.6.   
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Příloha účetní závěrky 

sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 04.02.2015 10:13:00 

Název účetní jednotky:  Mikroregion Český smaragd Trhový Štěpánov 

Sídlo:  Dubějovická 269 

        257 63 Trhový Štěpánov 

 dobrovolný svazek obcí Právní forma: 

IČO : 70567450 

Pozemky 

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

 
 

Číslo 
položky Název položky 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ 

MINULÉ 

BRUTTO KOREKCE NETTO 

 Pozemky H.     

 Stavební pozemky H.1.   

 Lesní pozemky H.2.   

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.3.   

 Zastavěná plocha H.4.   

 Ostatní pozemky H.5.   

FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 16 
Tisk: 29.4.2015 16:46:01  



Příloha účetní závěrky 

sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 04.02.2015 10:13:00 

Název účetní jednotky:  Mikroregion Český smaragd Trhový Štěpánov 

Sídlo:  Dubějovická 269 

        257 63 Trhový Štěpánov 

 dobrovolný svazek obcí Právní forma: 

IČO : 70567450 

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

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

I.      Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

I.2.    Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 
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       J.    Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

Číslo 
položky 

Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

J.      Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2.    Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
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Příloha účetní závěrky 

sestavená k 31.12.2014 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 04.02.2015 10:13:00 

Název účetní jednotky:  Mikroregion Český smaragd Trhový Štěpánov 
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        257 63 Trhový Štěpánov 
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       K.    Doplňující informace k poskytnutým garancím 

       K.1.    Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

       IČO účetní      
  jednotky -   ní jednotky - Název účet  
  věřitele   tele věři  
       1             2    

  Celková výše            
     IČO Druh plnění Výše Datum Nominální Datum    
     účetní dluhového ručitelem od plnění plnění hodnota poskytnutí ní jednotky - Název účet  
  jednotky - nástroje poskytnutí ručitelem ručitelem zajištěné garance níka dluž  
   dlužníka   garance v daném roce v daném roce pohledávky        
       3 10 9 8 7 6 5 4    

        

       K.2.    Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

      
 IČO účetní      
  jednotky -   ní jednotky - Název účet  
  věřitele   tele věři  
       1             2    

  Celková výše            
     IČO Druh plnění Výše Datum Nominální Datum    
     účetní dluhového ručitelem od plnění plnění hodnota poskytnutí ní jednotky - Název účet  
  jednotky - nástroje poskytnutí ručitelem ručitelem zajištěné garance níka dluž  
   dlužníka   garance v daném roce v daném roce pohledávky        
       3 10 9 8 7 6 5 4    
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       L.    Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

        Základní               údaje  
fáze Stavební       Dodavatel      

        Datum    
   Projekt Rok Rok IČ Obchodní firma   uzavření Druh  

ukončení zahájení         smlouvy projektu  
      1 7 6 5 4   3 2  

       

          majetku na pořízení vynaložené Výdaje Ocenění  
            pořizovaného  

   Projekt   Celkem t-1 t-2 t-3 t-4 majetku dle  
            smlouvy  

      1   13 12 11 10 9 8  
        

                  upnost Platby za dost  
v tom:   v tom:   v tom:        

Výdaje na   Výdaje na   Výdaje na        
   Projekt pořízení t-2 pořízení t-3 pořízení t-4 Konec Počátek  

majetku   majetku   majetku        
      1 21 20 19 18 17 16 15 14  

        

        zadavatele plnění platby       a Další   upnost Platby za dost  
          Výdaje na v tom:    
          pořízení Výdaje na    

   Projekt Celkem t-1 t-2 t-3 t-4 majetku pořízení t-1  
          celkem majetku    

      1 29 28 27 26 25 24 23 22  
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Specifikace mzdových nákladů 

       N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 

        6. 5. 4. 3. 2. 1.    
ých nákladů Podíl mzdov ých nákladů Podíl mzdov      

 Číslo o pracovníka na jednoh o pracovníka na jednoh      
 položky ý stav) mimo (přepočten tav) v pra- (přepočtený s áklad Mzdový n oložky Název p  

užební poměr pracovní a sl ebním poměru covním a služ        
Minulé účetní Běžné účetní Minulé účetní Běžné účetní Minulé účetní Běžné účetní    

období období období období období období    
        

N.II.1.  Platy zaměstnanců v pracovním poměru         309 174,36                            241 156,00                                       

N.II.2.  Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.) 

N.II.3.  Ostatní osobní výdaje         160 000,00                                                                   24 000,00                                       

N.II.4.  Platy představitelů st.moci a někt.orgánů 

N.II.5.  Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 

N.II.6.  Odstupné 

N.II.7.  Odchodné 

N.II.8.  Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz. 

N.II.9.  Mzdové náhrady 

N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 

Podpisový záznam: 
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