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PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2014
IČO: 00261891
Název: Statutární město Chomutov 

 

NS: 00261891 Statutární město Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Zborovská 4602 ulice, č.p. Zborovská 4602

obec Chomutov obec Chomutov

PSČ, pošta 43028 PSČ, pošta 43028

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 00261891 hlavní činnost

právní forma neurčeno vedlejší činnost

zřizovatel Zákon 128/2000 Sb., o obcích CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 474 637 111

fax 474 652 777

e-mail podatelna@chomutov-mesto.cz

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán

Zina Rusňáková Stehlíková Mgr. Jan Mareš (Primátor)

Podpisový záznam Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2015, 14:22:32
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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen
princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A - vybrané, B - ostatní;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv  - pořizovací cenou;

Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2014 byly oceněny na základě znaleckých posudků.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně.

5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila na 260 tis. Kč.
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek účetní jednotky 526 848 638,51 460 433 326,79 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 6 164 439,16 4 717 003,44 

3. Ostatní majetek 903 520 684 199,35 455 716 323,35 

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 16 527 042,58 15 393 213,81 

1. Vyřazené pohledávky 911 16 527 042,58 15 393 213,81 

2. Vyřazené závazky 912   

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

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

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

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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 podmíněné pohledávky 89 405 873,89 110 385 511,12 

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  7 874 827,04 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 89 405 873,89 102 510 684,08 

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2 002 175,54 2 294 236,22 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 2 002 175,54 2 294 236,22 

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 podmíněné závazky 543 270,00 91 620 870,00 

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

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

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. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné
nebo soudní

978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,
výkonné nebo soudní

979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 543 270,00 91 620 870,00 

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 řízení 985   

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

P.VIII. 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 999 630 236 109,44 492 296 945,50 

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2015, 14:22:32 Podpisový záznam:
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A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 977 513,00 2 737 705,00 

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1 289 753,00 1 196 062,00 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů   
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A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
Dne 10.2.2014 vydal Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad platební výměr č. 16/2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým vyměřil poskytovatel dotace příjemci
dotace odvod ve výši 232.211.166 Kč. Příjemce dotace požádal dne 13.2.2014 poskytovatele dotace o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Na základě této žádosti
vydal poskytovatel dotace rozhodnutí 5.3.2014 Rozhodnutí o prominutí odvodu, kterým příjemci dotace částečně vyhověl a prominul 90% vyměřené částky (prominuto bylo 208.990.049 Kč). K
úhradě zůstalo 23.221.117 Kč, proti kterým příjemce dotace podal v zákonné lhůtě odvolání. Odvolací orgán o podaném odvolání doposud nerozhodl.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K 31. 12. 2014 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvu na výkup pozemku v hodnotě pořizovací ceny 1 015 750 Kč. K datu návrhu na vklad nebyl pozemek zařazen do
majetku a vykázán v závěrce na účtu 031. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí.

Dále k 31. 12. 2014 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvy na prodej pěti pozemků v ocenění 1 330 tis. Kč. K datu návrhu na vklad nebyly pozemky z evidence majetku
vyřazeny. K datu sestavení závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o vyřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
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B.

Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

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 dlouhodobého majetku"

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 107 132 539,04 401 509 320,96 

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 13 178 453,34 11 853 770,59 
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D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka v roce 2014 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce Doplňující informace Částka

D.II.1. Účet 451 - v roce 2014 nebyl čerpán úvěr. 450 000 000,00 

D.III.20. Účet 347 - 2 rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně - dotace na Územní plán Chomutov. GFŘ bylo požádáno o prominutí. 1 560 000,00 

C.I.7. Účet 408 - byly provedeny opravy minulých období, mj.: MD  5061950,00 Kč - zařazení DDHM atletický stadion, bylo na 042; MD 1272843,31
Kč a 1552704,00 Kč - náklady na sadové úpravy, byly v roce 2012 na účtu 042; MD 3421553,52 Kč - v roce 2012 účtováno na 042, mělo být
DDHM 022 (zařazení ORC); MD 1417519,78 Kč - náklady roku 2012 účtovány na 381; MD 1172363,03 Kč - náklady roku 2012 účtovány na
389; MD 916564,00 Kč a 1115435,66 Kč - náklady na sadové úpravy účtovány na 042; MD 4876214,00 Kč - zrušený 042, měl být účtován na
547 v r. 2014.

27 594 703,77 

A.I.7. Účet 041 - změna stavu vlivem rozpracování akce e-Government, která je připravena k zařazení v roce 2015. 25 052 917,07 

A.II.8. Účet 042 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byla dokončena revitalizace sídlišť Březenecká, Kamenná a Písečná,
rekreační zóna Bezručovo údolí, energetická opatření na školách ZŠ Písečná, ZŠ Břetzenecká a ZŠ a MŠ 17. listopadu.

173 318 230,36 
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Licence: MMCH XCRGUPUA / PUA2  (11122014 11:27 / 201501051501)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce Doplňující informace Částka

A.I.23. Účet 542 - rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně - dotace na Územní plán Chomutov, podporu terénní práce. 1 572 500,00 

B.I.6. Účet 606 - meziroční pokles vlivem snížení sazby poplatku za komunální odpad. 25 042 973,70 
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E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce Doplňující informace Částka

 

23.02.2015 14:22:32 Zpracováno systémem  GINIS GORDIC spol. s  r. o. strana 12 / 19



Licence: MMCH XCRGUPUA / PUA2  (11122014 11:27 / 201501051501)

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

K položce Doplňující informace Částka
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 66 952 301,62 

G.II. Tvorba fondu 175 686 878,69 

1. Přebytky hospodaření z minulých let  

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 78 674 024,87 

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 97 012 853,82 

4. Ostatní tvorba fondu  

G.III. Čerpání fondu 150 441 524,69 

G.IV. Konečný stav fondu 92 197 655,62 
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G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 4 588 566 099,60 1 285 827 914,12 3 302 738 185,48 3 182 867 333,54 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 245 137 283,00 64 700 130,00 180 437 153,00 182 930 586,00 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 1 901 660 736,36 521 540 832,14 1 380 119 904,22 1 393 341 484,22 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 140 929 588,00 44 179 903,00 96 749 685,00 95 124 940,00 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 1 391 716 197,70 421 549 924,74 970 166 272,96 906 328 302,96 

G.5. Jiné inženýrské sítě 431 652 527,00 124 964 029,59 306 688 497,41 296 929 336,01 

G.6. Ostatní stavby 477 469 767,54 108 893 094,65 368 576 672,89 308 212 684,35 

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky 817 872 959,00  817 872 959,00 813 719 012,00 

H.1. Stavební pozemky 501 511,00  501 511,00 455 500,00 

H.2. Lesní pozemky 101 977 987,00  101 977 987,00 101 892 430,00 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 15 244 115,00  15 244 115,00 15 165 059,00 

H.4. Zastavěná plocha 75 115 536,00  75 115 536,00 77 161 821,00 

H.5. Ostatní pozemky 625 033 810,00  625 033 810,00 619 044 202,00 
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky 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   

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

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 5 398 730,00 5 963 559,00 

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 5 398 730,00 5 963 559,00 

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   
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K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele (sl. 1): 47115289

Název účetní jednotky - věřitele (sl. 2): Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

IČ účetní jednotky - dlužníka (sl. 3): 71226761

Název účetní jednotky - dlužníka (sl. 4): Společenství vlastníků jednotek ul. Kamenná, čp. 5102-5103 v Chomutově

Datum poskytnutí garance (sl. 5): 27.9.2006 

Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl. 6): 543 270,00 

Datum plnění ručitelem v daném roce (sl. 7):  

Výše plnění ručitelem v daném roce (sl. 8):  

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí
garance

(sl. 9):  

Druh dluhového nástroje (sl.10): 4,00 

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo
sloupce

Poznámka

1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním

rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž

prospěch byla garance poskytnuta.

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka

provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním

rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní.  V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za

jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka

provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného

prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční

listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace

garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit

pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:

1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,

4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
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L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce Poznámka

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:

A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,

E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku,

úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

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

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Číslo

Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho
pracovníka  (přepočtený stav) v pracovním a

služebním poměru

Podíl mzdových nákladů na jednoho
pracovníka  (přepočtený stav) mimo pracovní a

služební poměr

položky Název položky Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období Běžné úč. období Minulé úč. období

N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110 692 418,00  325 259,81    

N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) 1 375,00      

N.II.3. Ostatní osobní výdaje 411 560,00      

N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů       

N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 743 926,00    55 669,03  

N.II.6. Odstupné       

N.II.7. Odchodné       

N.II.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené       

N.II.9. Mzdové náhrady       

N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 280 857,00  3 795,36    

      

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat       

      

Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3
územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách
sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31.
prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a
ztráty""A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1.,
3. a 5.
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* Konec sestavy *
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