
 

 

                                                    Příloha účetní závěrky 

 

                                                    sestavená k 31.12.2010 

                                                          (v tis. Kč) 

 

 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín 

 Sídlo: Náměstí 1. máje 62 

        349 58 Černošín 

 Právní forma: územní samosprávný celek 

 Předmět činnosti: plnění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochraně životního prostředí a dalších 

                   souvisejících oblastí 

 IČ: 48325252 

  



 

 ============================================================================================================================= 

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

 ============================================================================================================================= 

        |                                                                           |Synte|              OBDOBÍ 

  Číslo |             Název položky                                                 |tický|----------------------------------- 

 položky|                                                                           |účet |     BĚŽNÉ       |     MINULÉ 

 ============================================================================================================================= 

 P.I.   Majetek účetní jednotky 

 ============================================================================================================================= 

     1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901 

     2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                               902 

     3. Ostatní majetek                                                                903 

 ============================================================================================================================= 

 P.II.  Odepsané pohledávky a závazky 

 ============================================================================================================================= 

     1. Odepsané pohledávky                                                            911 

     2. Odepsané závazky                                                               912 

 ============================================================================================================================= 

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

 ============================================================================================================================= 

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



        osobou 

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

        osobou 

     3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na       923 

        základě smlouvy o výpůjčce 

     4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na       924 

        základě smlouvy o výpůjčce 

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

        z jiných důvodů 

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

        z jiných důvodů 
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 ============================================================================================================================= 

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

 ============================================================================================================================= 

        |                                                                           |Synte|              OBDOBÍ 

  Číslo |             Název položky                                                 |tický|----------------------------------- 

 položky|                                                                           |účet |     BĚŽNÉ       |     MINULÉ 

 ============================================================================================================================= 

 P.IV.  Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 

 ============================================================================================================================= 

     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 vztahu k prostředkům EU                     939 

     6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU                     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            947 

        a jiných řízení 

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

        a jiných  řízení 

    13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            949 

    14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            951 

 ============================================================================================================================= 

 P.V.   Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                             -98 

 ============================================================================================================================= 

     1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                              961 

     2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                              962 

     3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku         963 

        na základě jiného důvodu 



     4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku         964            -98 

        na základě jiného důvodu 

     5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě        965 
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 ============================================================================================================================= 

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

 ============================================================================================================================= 

        |                                                                           |Synte|              OBDOBÍ 

  Číslo |             Název položky                                                 |tický|----------------------------------- 

 položky|                                                                           |účet |     BĚŽNÉ       |     MINULÉ 

 ============================================================================================================================= 

        smlouvy o výpůjčce 

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

        smlouvy o výpůjčce 



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

        převzetí z jiných důvodů 

     8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho         968 

        převzetí z jiných důvodů 

 ============================================================================================================================= 

 P.VI.  Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva                                         33 218 

 ============================================================================================================================= 

     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         33 218 

     5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU                        975 

     6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU                        976 

     7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti  978 

        moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 

     8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti  979 

        moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 

     9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                          981 

    10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                          982 

    11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných      983 

        řízení 

    12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných      984 



        řízení 

    13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            985 

    14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            986 
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 ============================================================================================================================= 

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

 ============================================================================================================================= 

        |                                                                           |Synte|              OBDOBÍ 

  Číslo |             Název položky                                                 |tický|----------------------------------- 

 položky|                                                                           |účet |     BĚŽNÉ       |     MINULÉ 

 ============================================================================================================================= 

 ============================================================================================================================= 

 P.VII. Vyrovnávací účty                                                                          -33 120 

 ============================================================================================================================= 

     1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999        -33 120 



 ============================================================================================================================= 

 

 

                            -----------------------                                    -------------------------------- 

        Okamžik sestavení:  | 31.01.2011 14:19:52 |                 Podpisový záznam:  |                              | 

                            -----------------------                                    -------------------------------- 
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 IČ: 48325252 

 ============================================================================================================================= 

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

 ============================================================================================================================= 

                                        Položka                                           |                 | 

 -----------------------------------------------------------------------------------------|  Stav k 1.1.    |  Stav k 

 Název                                                                               Číslo|                 | 

 ============================================================================================================================= 

 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na  státní politiku    52 



        zaměstnanosti 

 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                       53                                 8 

 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných  finančních orgánů                   54             140                61 

 ============================================================================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Příloha účetní závěrky 

 

                                                    sestavená k 31.12.2010 

                                                          (v tis. Kč) 

 

 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín 

 Sídlo: Náměstí 1. máje 62 

        349 58 Černošín 

 Právní forma: územní samosprávný celek 

 Předmět činnosti: plnění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochraně životního prostředí a dalších 

                   souvisejících oblastí 

 IČ: 48325252 

 ============================================================================================================================= 

 A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona 

 ============================================================================================================================= 

                                        Položka                                           |                 | 

 -----------------------------------------------------------------------------------------|  Stav k 1.1.    |  Stav k 

 Název                                                                        Účet   Číslo|                 | 

 ============================================================================================================================= 

 Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu          (z AÚ k účtu 403)     1              x 

   v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek                                         2              x 

           z toho na: výzkum a vývoj                                                     3              x 



                      vzdělávání pracovníků                                              4              x 

                      informatiku                                                        5              x 

          individuální dotace na jmenovité akce                                          6              x 

 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek             (z AÚ k účtu 403)     7              x 

 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu                                                 x 

         územních samosprávných celků                              (z AÚ k účtu 403)     8 

 Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu                   (z AÚ k účtu 671)     9              x 

    z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele             (z AÚ k účtu 671)    10              x 

              z toho na: výzkum a vývoj                                                 11              x 

                         vzdělávání pracovníků                                          12              x 

                         informatiku                                                    13              x 

            přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním           14              x 

            programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele         (z AÚ k účtu 671) 

            přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů                       15              x 

            jiných než od zřizovatele                              (z AÚ k účtu 671) 

 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků           16              x 

                                                                   (z AÚ k účtu 672) 

 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové  podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17              x 

 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí                         (z AÚ k účtu 649)    18              x 

 Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu                                 19              x 

         územních samosprávných celků                              (z AÚ k účtu 672) 

 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů    (z AÚ k účtu 673)    20              x 



 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů                  21              x 

 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – krajskému úřadu    (účet 316)    22 

 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí               (účet 316)    23 
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 ============================================================================================================================= 

 A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona 

 ============================================================================================================================= 

                                        Položka                                           |                 | 

 -----------------------------------------------------------------------------------------|  Stav k 1.1.    |  Stav k 

 Název                                                                        Účet   Číslo|                 | 

 ============================================================================================================================= 

 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – ze státního rozpočtu  (účet 326)    24 

 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od krajského úřadu    (účet 326)    25 

 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od obce               (účet 326)    26 



 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od státních fondů     (účet 326)    27 

 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od ostatních                        28 

         veřejných rozpočtů                                               (účet 326) 

 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím – organizační                   29 

         složkou státu                                                    (účet 316) 

 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím – krajským úřadem (účet 316)    30 

 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci            (účet 316)    31 

 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské                                       (účet 281)    32 

 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční                                     (účet 281)    33 

 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku                                   (účet 283)    34 

 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí                                  (účet 283)    35 

 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské                  (účet 289)    36 

 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční                (účet 289)    37 

 Směnky k úhradě tuzemské                                                 (účet 322)    38 

 Směnky k úhradě zahraniční                                               (účet 322)    39 

 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské                                       (účet 451)    40          4 459             3 655 

 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční                                     (účet 451)    41 

 Vydané dluhopisy tuzemské                                                (účet 453)    42 

 Vydané dluhopisy zahraniční                                              (účet 453)    43 

 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské                                      (účet 457)    44 

 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční                                    (účet 457)    45 

 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské                                      (účet 459)    46 



 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční                                    (účet 459)    47 

 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem                (z AÚ účtů 063,253,312)    48 

   z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z AÚ účtů 253,312)49 
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 ============================================================================================================================= 

 A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona 

 ============================================================================================================================= 

                                        Položka                                           |                 | 

 -----------------------------------------------------------------------------------------|  Stav k 1.1.    |  Stav k 

 Název                                                                        Účet   Číslo|                 | 

 ============================================================================================================================= 

          komunální dluhopisy územních samosprávných celků           (z AÚ účtů 063)    50 

          ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů      (z AÚ účtů 063,253,312)    51 

 ============================================================================================================================= 



 

    Okamžik sestavení:    31.01.2011 14:19:52                    Podpisový záznam: 

 

 III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organi- 

 zační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují 

 stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 

 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 

 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. 

 

 IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci 

 k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. 
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 IČ: 48325252 

 ============================================================================================================================= 

                                        Položka                                           |                 | 

 -----------------------------------------------------------------------------------------|  Stav k 1.1.    |  Stav k 

 Číslo  Název                                                                         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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                                                    sestavená k 31.12.2010 
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 IČ: 48325252 

 ============================================================================================================================= 

                                        Položka                                           |                 | 

 -----------------------------------------------------------------------------------------|  Stav k 1.1.    |  Stav k 

 Číslo  Název                                                                             |                 | 

 ============================================================================================================================= 

 C.1.   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné 

 C.2.   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné 

 C.3.   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné 

 C.4.   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné 

 C.5.   Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 

 C.6.   Rozpočtové prostředky                                                                       3 625             3 025 

 ============================================================================================================================= 



                                                    Příloha účetní závěrky 

 

                                                    sestavená k 31.12.2010 

                                                          (v tis. Kč) 

 

 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín 

 Sídlo: Náměstí 1. máje 62 

        349 58 Černošín 

 Právní forma: územní samosprávný celek 

 Předmět činnosti: plnění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochraně životního prostředí a dalších 

                   souvisejících oblastí 

 IČ: 48325252 

 

                                                         Ostatní fondy 

 

 ============================================================================================================================= 

 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

 ============================================================================================================================= 

                                        Položka                                           |                 | 

 -----------------------------------------------------------------------------------------|     Stav k      | 

 Číslo  Název                                                                             |                 | 

 ============================================================================================================ 



 G.I.   Počáteční stav fondu 

 ============================================================================================================ 

 G.II.  Tvorba fondu 

 ============================================================================================================ 

     1. Přebytky hospodaření 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 

 ============================================================================================================ 

 G.III. Čerpání fondu 

 ============================================================================================================ 

 G.IV.  Konečný stav fondu 

 ============================================================================================================ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Příloha účetní závěrky 

 

                                                    sestavená k 31.12.2010 

                                                          (v tis. Kč) 

 

 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín 

 Sídlo: Náměstí 1. máje 62 

        349 58 Černošín 

 Právní forma: územní samosprávný celek 

 Předmět činnosti: plnění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochraně životního prostředí a dalších 

                   souvisejících oblastí 

 IČ: 48325252 

 

                                                            Stavby 

 

 ============================================================================================================================= 

                                                      |        1        |        2        |        3        |        4 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        |                                             |                               OBDOBÍ 

        |                                             |----------------------------------------------------------------------- 

 Číslo  |             Název položky                   |                        BĚŽNÉ                        | 

 položky|                                             |-----------------------------------------------------|      MINULÉ 



        |                                             |      BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      | 

 ============================================================================================================================= 

 G.     Stavby                                                 35 484                              35 484 

 ============================================================================================================================= 

 G.1.   Bytové domy a bytové jednotky 

 G.2.   Budovy pro služby obyvatelstvu                         35 365                              35 365 

 G.3.   Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

 G.4.   Komunikace a veřejné osvětlení 

 G.5.   Jiné inženýrské sítě 

 G.6.   Ostatní stavby                                            119                                 119 

 ============================================================================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Příloha účetní závěrky 

 

                                                    sestavená k 31.12.2010 

                                                          (v tis. Kč) 

 

 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín 

 Sídlo: Náměstí 1. máje 62 

        349 58 Černošín 

 Právní forma: územní samosprávný celek 

 Předmět činnosti: plnění zákonných povinností obcí v oblasti nakládání s odpady,ochraně životního prostředí a dalších 

                   souvisejících oblastí 

 IČ: 48325252 

 

                                                            Pozemky 

 

 ============================================================================================================================= 

                                                      |        1        |        2        |        3        |        4 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        |                                             |                               OBDOBÍ 

        |                                             |----------------------------------------------------------------------- 

 Číslo  |             Název položky                   |                        BĚŽNÉ                        | 

 položky|                                             |-----------------------------------------------------|      MINULÉ 



        |                                             |      BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      | 

 ============================================================================================================================= 

 H.     Pozemky                                                 7 106                               7 106 

 ============================================================================================================================= 

 H.1.   Stavební pozemky 

 H.2.   Lesní pozemky 

 H.3.   Zahrady, pastviny, louky, rybníky                         302                                 302 

 H.4.   Zastavěná plocha                                          632                                 632 

 H.5.   Ostatní pozemky                                         6 172                               6 172 

 ============================================================================================================================= 

 

 

                        -----------------------                                     -------------------------------- 

    Okamžik sestavení:  | 31.01.2011 14:19:52 |                  Podpisový záznam:  |                              | 

                        -----------------------                                     -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


