
Účetní závěrka příspěvkové organizace                                                                                    
Základní škola a Mateřská škola Bohutice, okres Znojmo, příspěvková organizace                          

za rok 2022 sestavená k 31.12.2022 
 
Údaje o příspěvkové organizaci: 
 
IČ:  71010670 
Název: Základní škola a Mateřská škola Bohutice, okres Znojmo,                                    
             příspěvková organizace 
Adresa: Bohutice č.10, PSČ 671 76 Olbramovice 
Zastoupená: Mgr.Evou Petržilkovou, pověřenou vedením příspěvkové organizace 
 
 
Kontaktní údaje: 
Tel: 515 336 335 
E-mail: skola.bohutice@centrum.cz 
 
Příspěvková organizace ZŠ+MŠ Bohutice zpracovala účetní závěrku dle vyhlášky                   
č. 220/2013 Sb., která zahrnuje doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni 
účetního období, výpočet a zaúčtování daně z příjmu a uzavření účetních knih. 
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje 
za účetní období k rozvahovému dni. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření 
příspěvkové organizace za dané období. 
 
Podklady předložené k účetní závěrce: 

1. Rozvaha k 31.12.2022 
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2022 
4. Informace o provedené inventarizaci za rok 2022 
5. Informace o provedených kontrolách 

 
Ad. 1) ROZVAHA je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento účetní výkaz 
podává přehled o majetku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním 
vyjádření k určitému rozvahovému dni a umožňuje tak posoudit finanční pozici 
příspěvkové organizace. 
 
Příspěvková organizace pořídila v roce 2022 drobný hmotný majetek – viz rozvaha                    
a inventarizační zpráva. 
Příspěvková organizace neevidovala pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. 
Úvěry a půjčky příspěvková organizace nemá. 
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Ad. 2) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vykazuje hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
za sledované a minulé období. Výkaz zisku a ztráty je podle zákona o účetnictví 
povinnou součástí účetní závěrky. 
 
Náklady celkem   7.712.532,97 Kč 
Výnosy celkem     7.739.953,43 Kč 
Výsledek hospodaření běžného účetního období  =  zisk 27.420,46 Kč 
 
Ad. 3) PŘÍLOHA k účetním výkazům – zveřejňuje informace o sestavení účetní závěrky, 
poskytuje dodatečné informace, které nejsou vykazovány v jednotlivých účetních 
výkazech. 
 
Ad. 4) Inventarizace majetku ke dni 31.12.2022 byla provedena na základě vydaného 

plánu inventur a příkazu ředitelky ze dne 09.12.2022. Inventarizace majetku byla 

podložena soupisy majetku, dokladovou inventarizací účtů, soupisy pohledávek, 

závazků. Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním a nebyly zjištěny 

rozdíly, přebytky, manka ani škody. 

Ad. 5) Informace o provedených kontrolách – v průběhu roku byla zřizovatelem 
provedena finanční kontrola u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Bohutice, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Dokumenty a výkazy uvedené v této zprávě jsou v listinné podobě uloženy v kanceláři 
Obecního úřadě Bohutice. 
 
 
Zpracovala: Šárka Hlavničková, účetní 
Dne: 23.02.2023 


