
Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

PØÍLOHA
pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC

(v tis. Kè)

Období: 13 / 2010
IÈO: 00098639
Název: Hvìzdárna Vala�ské Meziøíèí   0337 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

ulice, è.p. ulice, è.p.

obec obec

PSÈ, po�ta PSÈ, po�ta

Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání

identifikaèní èíslo 00098639 hlavní èinnost

právní forma vedlej�í èinnost

zøizovatel CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko úèetní jednotky

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Osoba odpovìdná za úèetnictví Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovìdné
za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okam�ik sestavení (datum, èas): 16.03.2011, 6h43m56s
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

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

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

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

Èíslo Syntetický Období

polo�ky Název polo�ky úèet Bì�né Minulé

P.I. Majetek úèetní 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. Podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného u�ívání majetku jinou osobou 921

2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného u�ívání majetku jinou osobou 922

3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 923

4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 924

5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 925

6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926

P.IV. Dal�í podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva

1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931

2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932

3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933

4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934

5. Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU 939

6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU 941

7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 942

8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 943

9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zaji�tìní 944

10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zaji�tìní 945

11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 947

12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 948

13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 949

14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951

P.V. Podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 961

2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 962

3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného u�ívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 963

4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného u�ívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 964

5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 965

6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 966
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

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

Èíslo Syntetický Období

polo�ky Název polo�ky úèet Bì�né Minulé

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 967

8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968

P.VI. Dal�í podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva

1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971

2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972

3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973

4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974

5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 975

6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 976

7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a dal�í èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978

8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a dal�í èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979

9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zaji�tìní 981

10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zaji�tìní 982

11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 983

12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 984

13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 985

14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986

P.VII. Vyrovnávací úèty

1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999

Okam�ik sestavení (datum, èas): 16.03.2011, 6h43m56s Podpisový záznam:
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

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

Polo�ka

Název Èíslo Stav k 1.1. Stav k

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 52 71,70 59,99

Splatné závazky veøejného zdravotního poji�tìní 53 33,05 26,70

Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslu�ných finanèních orgánù 54 17,01 11,51
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

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

Název Úèet Èíslo Stav k 1.1. Stav k

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu (z AÚ k úètu 403) 1 x

v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x

z toho na: výzkum a vývoj 3 x

vzdìlávání pracovníkù 4 x

informatiku 5 x

individuální dotace na jmenovité akce 6 x

Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek (z AÚ k úètu 403) 7 x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 403) 8 x

Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu (z AÚ k úètu 671) 9 x

z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele (z AÚ k úètu 671) 10 x

z toho na: výzkum a vývoj 11 x

vzdìlávání pracovníkù 12 x

informatiku 13 x

pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù
evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671) 14 x

pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných ne� od zøizovatele (z AÚ k úètu 671) 15 x

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 672) 16 x

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory (z AÚ k úètùm ÚS 67) 17 x

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 649) 18 x

Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 672) 19 x 3 557,00

Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù (z AÚ k úètu 673) 20 x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù 21 x

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu (úèet 316) 22

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí (úèet 316) 23

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu (úèet 326) 24

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu (úèet 326) 25

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce (úèet 326) 26

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù (úèet 326) 27

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù (úèet 326) 28

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní slo�kou státu (úèet 316) 29

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem (úèet 316) 30

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí (úèet 316) 31

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 32

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 33
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 35

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 36 150,61

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 37

Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 38

Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 39

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 451) 40

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 451) 41

Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 453) 42

Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 453) 43

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 457) 44

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 457) 45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 459) 46

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 459) 47

Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253 a 312) 48

z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù (z úètù 253 a 312) 49

komunální dluhopisy územních samosprávných celkù (z úètu 063) 50

ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù (z AÚ úètù 063,253 a 312) 51

Okam�ik sestavení (datum, èas): 16.03.2011, 6h43m56s Podpisový záznam:

III. Organizaèní slo�ky státu vykazují stavy údajù podpolo�ek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní slo�ky státu vykazují té� stavy údajù podpolo�ek è. 48 a� 51 pøílohy úèetní závìrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpolo�ek è. 22 a� 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpolo�ek è. 1 a� 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav
polo�ky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpolo�ky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní slo�ky státu.

IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu polo�ek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okam�iku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

B.

Polo�ka

Èíslo Název Úèet Stav k 1.1. Stav k

B.1. Poskytnutí úvìru zaji�tìné zaji��ovacím pøevodem aktiva 364

B.2. Pùjèky cenných papírù zaji�tìné pøevodem penì�ních prostøedkù 364

B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364

B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

C.

Polo�ka

Èíslo Název Stav k 1.1. Stav k

C.1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné

C.2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné

C.3. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné

C.4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné

C.5. Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm

C.6. Rozpoètované prostøedky
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

D.1. Informace o individuálním referenèním mno�ství mléka

D.2. Informace o individuální produkèní kvótì

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

D.7. Vý�e ocenìní lesních porostù

D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

E.1. Doplòující informace k polo�kám rozvahy K polo�ce

16.03.2011 6h43m56s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 12 / 19



Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

E.2. Doplòující informace k polo�kám výkazu zisku a ztráty K polo�ce
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

E.3. Doplòující informace k polo�kám pøehledu o penì�ních tocích K polo�ce
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

E.4. Doplòující informace k polo�kám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu K polo�ce
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potøeb

Polo�ka

Èíslo Název Stav k

A.I. Poèáteèní stav fondu 8,84

A.II. Tvorba fondu 49,57

1. Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku 1992

2. Náhrady �kod a pojistná plnìní od poji��ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu

3. Penì�ní a jiné dary urèené do fondu

A.III. U�ití fondu 46,10

1. Pùjèky na bytové úèely

2. Stravování 46,10

3. Rekreace

4. Kultura, tìlovýchova a sport

5. Sociální výpomoci a pùjèky

6. Poskytnuté penì�ní dary

7. Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní

8. Úhrada èásti pojistného na soukromé �ivotní poji�tìní

9. Ostatní u�ití fondu

A.IV. Koneèný stav fondu 12,31
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Polo�ka

Èíslo Název Stav k

D.I. Poèáteèní stav fondu 377,80

D.II. Tvorba fondu 191,67

1. Zlep�ený výsledek hospodaøení 164,67

2. Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie

3. Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv

4. Penì�ní dary - úèelové 27,00

5. Penì�ní dary - neúèelové

6. Ostatní tvorba

D.III. Èerpání fondu 305,88

1. Úhrada zhor�eného výsledku hospodaøení

2. Úhrada sankcí

3. Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele 44,00

4. Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady 219,00

5. Ostatní èerpání 42,88

D.IV. Koneèný stav fondu 263,59
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Licence: DT1N XCRGUPXA / PYM  (16112010 / 14042010)

Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Polo�ka

Èíslo Název Stav k

F.I. Poèáteèní stav fondu 647,38

F.II. Tvorba fondu 183,20

1. Ve vý�i odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 139,20

2. Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele

3. Investièní pøíspìvky ze státních fondù

4. Ve vý�i výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku

5. Dary a pøíspìvky od jiných subjektù

6. Ve vý�i výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace

7. Pøevody z rezervního fondu 44,00

F.III. Èerpání fondu 445,28

1. Financování investièních potøeb 445,28

F.IV. Koneèný stav fondu 385,30
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G. Stavby

Období

Èíslo Bì�né Minulé

polo�ky Název polo�ky Brutto Korekce Netto

G. Stavby 4 477,04 489,29 3 987,75 4 035,93

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

G.2. Budovy pro slu�by obyvatelstvu 3 903,87 437,31 3 466,56 3 506,54

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení

G.5. Jiné in�enýrské sítì 573,17 51,98 521,19 529,39

G.6. Ostatní stavby

H. Pozemky

Období

Èíslo Bì�né Minulé

polo�ky Název polo�ky Brutto Korekce Netto

H. Pozemky 176,73 176,73 176,73

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 176,73 176,73 176,73

H.4. Zastavìná plocha

H.5. Ostatní pozemky

* Konec sestavy *
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