
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
P Ř Í L O H A

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Region Podluží;  IČO 69650284;  Náměstí 177/ 2, 691 51  Lanžhot

Svazek obcí

Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 23:11

Předmět činnosti: 

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není 
omezena. Účetní jednotka používá v účetním období 2015 účetní metody způsobem, které vychází z předpokladu jejího 
nepřetržitého trvání.

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

Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování 
použité v účetním období roku 2015 nebyly změněny.
S ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a 
obsahovém vymezení některých účtů. K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

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

Tvorba a použití opravných položek:
účetní jednotka v roce 2015 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Opravné položky k 
pohledávkám jsou tvořeny k rozvahovému dni, tedy k 31.12.

Tvorba rezerv:
Rezervy účetní jednotka netvoří.

Časové rozlišení:
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující 
platby (předplatné). Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, 
přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány.

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu. Odpisový plán je stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjímkou 
konkrétních majetkových položek. Dále zvolila odpis dle předpokládané doby používání majetku a zvolila rovnoměrný způsob 
odepisování. Rozhodla o ročním účtování odpisů.
Na základě novelizace ČÚS 708 došlo ke změně odpisových plánů - na základě nové definice zbythkové hodnoty majetku, 
došlo ke zrušení 5% zbytkové hodnoty majetku .

Kurzové rozdíly a přepočty cicích měn:
Pro přepočet cizí měny na českou měnu byl stanoven směnný kurz, tedy aktuální denní kurz k danému dni u banky u které 
má zřízený účet. Směnný kurz je používán pro účely oceňování majetku, pohledávek a závazků, pro hotovosti, pro účtování o 
stavu a pohybu finančních prostředků na devizovém účtu a to ke dni uskutečnění účetního případu. Kurzové rozdíly jsou 
přepočteny k rozvahému dni a zúčtovány výsledkově.



BĚŽNÉ MINULÉ

Ú Č E T N Í   O B D O B Í
SUČíslo   Název

P O L O Ž K A

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

P.I.     Majetek účetní jednotky 27 697,6034 056,00 
      1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

      2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 27 697,6034 056,00902

      3. Vyřazené pohledávky 905

      4. Vyřazené závazky 906

      5. Ostatní majetek 909

P.II.    Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00 
     1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911

     2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912

     3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913

     4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914

     5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915

     6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916

P.III.   Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00 
      1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921

      2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922

      3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 923

      4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 924

      5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 925

      6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926

P.IV.    Další podmíněné pohledávky 0,000,00 
      1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931

      2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932

      3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933

      4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934

      5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939

      6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941

      7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942

      8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943

      9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

     10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945

     11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 947

     12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948

P.V.    Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 1 830 961,03388 391,81 
     1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951

     2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952

     3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953

     4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954

     5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 1 830 961,03388 391,81955

     6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956

P.VI.     Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,000,00 
      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. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 965

      6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 966

      7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967

      8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968

P.VII.    Další podmíněné závazky 0,000,00 
      1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971

      2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972

      3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

      4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

      5. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 978

      6. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 979

      7. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. 981

      8. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. 982

      9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983

     10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984

     11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 985



BĚŽNÉ MINULÉ

Ú Č E T N Í   O B D O B Í
SUČíslo   Název

P O L O Ž K A

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

     12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 986

P.VIII.   Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty 0,000,00 
      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 1 858 658,63422 447,81999



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

položky
Číslo 

BĚŽNÉ MINULÉ

Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst. 10 428,001.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 4 470,002.

Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů3.



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

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné skutečnosti, které by poskytovaly další 
informace o podmínkách a situacích, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní 
jednotky.

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

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyl zjištěny nejisté podmínky a situace, jejichž 
důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se  nevztahuje k právní formě účetní jednotky.



 ÚČETNÍ OBDOBÍČíslo 
položky Název položky

MINULÉBĚŽNÉ

Syntetický
účet

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktivaB.1. 364
Půjčky cen.papírů zajištěné převodem peněžních prostředkůB.2. 364
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupemB.3. 364
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejemB.4. 364



 ÚČETNÍ OBDOBÍ

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo 
položky Název položky

MINULÉBĚŽNÉ
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období -587 300,00255 000,00C.1.

Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. 365 653,00254 112,67C.2.



D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci   kulturní památky, sbírky muzejní a galerijní povahy, předměty kulturní hodnoty 
a církevní stavby.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00
Netýká se naší účetní jednotky



E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

Zařazení dokončeného majetku do užívání - projekt Rozhledna sociální  a informační zázemíA.II.8. 979 676,40

Snížení hodnoty majetku vzniklo v důsledku bezúplatného převodu majetku na členské obce RP - 
jednalo se o dokončený projekt Systém orientačního značení v obcích RP.

A.II.4. 843 483,90

Dohada na výši uznatelných nákladů z projektu Stromořadí (projekt financován z rozpočtu EU - ex 
post) a dále částka 20.000 na výši uznatelných nákladů v rámci projektu Přehlídky na podluží z 
rozpočtu JMKu - realizace v roce 2015 a konečné vyúčtování projektu dle smlouvy 1/2016

B.II.31. 4 194 063,69

Výše přijatých půjček od členských obcí RP v rámci předfinancování projektu Stromořadí. Projekt 
financován z rozpočtu EU (ERDF) ex post.

D.II.7. 1 584 522,00



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

K položce Doplňující informace Částka

Zůstatek účtu je tvořen:
1) 1 315 171 - představují příspěvky členských obcí na provoz svazku a dále jako příspěvky na 
spolufinancování realizovaných projektů
2) 20 000 částka uznatelných nákadů obdržené dotace z prostředku JMKU na akci Přehlídky RP
3) 1 442 569 - částka uznatelných nákladů obdržené dotace na projekt Stromořadí - financování z 
prostředků EU (ERDF + SFŽP)
4) 231 337 - rozpuštění transferů majetku s dotací

B.IV.2. 2 855 181,89



E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka



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

K položce Doplňující informace Částka



Číslo   Název

P O L O Ž K A BĚŽNÉ ÚČETNÍ 
OBDOBÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy

G.I.     Počáteční stav fondu k 1.1. 0,00
G.II.    Tvorba fondu 0,00
      1. Přebytky hospodaření z minulých let

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

      3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů

      4. Ostatní tvorba fondu

G.III.   Čerpání fondu 0,00
G.IV.    Konečný stav fondu 0,00



Číslo   Název

B Ě Ž N É

BRUTTO KOREKCE NETTO

 

Stavby

Ú Č E T N Í   O B D O B Í

MINULÉ

P O L O Ž K A

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

G.       Stavby 5 181 109,00 258 048,00 4 923 061,00 4 966 069,00
 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 5 181 109,00 258 048,00 4 923 061,00 4 966 069,00

Číslo   Název

B Ě Ž N É

BRUTTO KOREKCE NETTO

 

Pozemky

Ú Č E T N Í   O B D O B Í

MINULÉ

P O L O Ž K A

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

H.       Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
 H.1.    Stavební pozemky

 H.2.    Lesní pozemky

 H.3.    Zahrady, pastviny, louky, rybníky

 H.4.    Zastavěná plocha

 H.5.    Ostatní pozemky



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

položky
Číslo 

BĚŽNÉ MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,000,00I.  
Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.I.1.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

položky
Číslo 

BĚŽNÉ MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,000,00J.  
Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.J.1.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.



K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

IČ účetní 
jednotky - 
věřitele

Název účet. jednotky - 
věřitele

IČ účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účet. jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 
garance

Nominální hodnota 
zajištěné 
pohledávky

Datum 
plnění 
ručitelem v 
daném roce

Výše plnění 
ručitelem v daném 
roce

Celková výše 
plnění ručitel. od 
poskyt. garance

Druh 
dluh. 
nástr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní 
jednotky - 
věřitele

Název účet. jednotky - 
věřitele

IČ účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účet. jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 
garance

Nominální hodnota 
zajištěné 
pohledávky

Datum 
plnění 
ručitelem v 
daném roce

Výše plnění 
ručitelem v daném 
roce

Celková výše 
plnění ručitel. od 
poskyt. garance

Druh 
dluh. 
nástr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje

Projekt
1

Dodavatel

Druh projektu
2

Datum uzav.sml.
3

Obchodní firma Rok zahájení Rok ukončeníIČ
Stavební fáze

4 6 75

Výdaje vynaložené na pořízení 
majetku

v tom: výdaje na poř.majetkuKonecPočátek

platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele

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

Celkem

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

Celkem

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

Celkem

9

10

11

12

13

16

18

20

22

25

26

27

28

29

17

19

21

23

24

14 15

Ocenění poříz. 
majetku dle sml.

8

Odesláno dne:                Razítko:                  Podpis vedoucího účetní jednotky:


