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4.

Záverecný úcet

Státního fondu pro zúrodnení pudy
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Prehled

ukazatelu financniho hospodafeni Státniho fondu pro zúrodnini pudy
za rok 2005

v tis. K~

POznámka: Odaje o rozpoctu i skutecnosti se uvádejl v celých tislcfch Kc,plnenl na jedno desetinné mlsto

Vypracovala :Jii'ina Sivancová
telefon :377 925 622

Kontroloval: Ing.Bárta
telefon :257 095 468

Datum:28.1.2006

/ /
JUDr. Josef ~1ri1a 4
generálnll'editel ZVH~ i /.

l I /

"..-

\
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UKAZATEL rozPOcet 2005 skutecnost plnini
schválený upravený 2005 v%

PRIJMY -
Danové prljmy

Nedanové prrjmy 400 400 94,4 23,6

Kapitálové prljmy

Pi'ijaté dotace

z toho: ze státnlho rozpOO!u

PRíJMY CELKEM 400 400 94,4 23,6

VÝDAJE

Bežné výdaje 1300 1300 1476,8 113,6

Kapitáfovévýdaje

Ostatnl výdaje

VÝDAJE CELKEM 1300 1300 1476,8 113,6

SALDO PRÍJMU A VÝDAJU -900 -900 -1382,4 x

FINANCOVÁNI 1382,4 x

z toho:

-zmena stavu na bankovnlch úetech 1382,4 x

- zmena stavu bankovnlch úveru x

-saldo finannlho investovánI x



Státní fond pro zúrodnení pudy

Státní fond pro zúrodnení pudy (dále "Fond") byl zrízen zákonem c.77/1969 Sb.
(úcinnost od 1. 1. 1970), s kompetencí zajišt'ovat návrat pudy zpet k zemedelským úcelum
v logice extenzivní zemedelské politiky a spravovat drobné vodní toky; novelizován byl
zákonem c. 175/1982 Sb. Zákonným zdrojem jeho financování byly príjmy z odvodu za odnetí
zemedelské pudy a prostredky státního rozpoctu. Prijetím zákona c. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostredí prešly zákonné príjmy Fondu zcásti na Státní fond životního prostredí
Ceské republiky a zcásti na príslušné obce, v jejichž obvodu k odnetí pudy ze zemedelského
pudního fondu došlo. Po této zmeneje Fond prakticky financován pouze ze zdroju generovaných
starými pohledávkami. Jde prevážne o splátky poskytnutých pujcek, dále o vratky na základe
nepriznaných subvencí a ostatní nahodilé príjmy, které postupne klesají.

Od roku 1990hospodaril Fond bez dotace ze státního rozpoctu.

Príjmy Fondu dosáhly v roce 2005 výše 94,4 tis. Kc. Hlavní podíl na uvedeném príjmu
má úhrada splátky pujcky Zemedelským družstvem Modletice, poskytnutá Fondem v drívejších
letech; její podíl cinil 95,0% všech príjmu Fondu. Zbývající príjmy Fondu cinily bankovní
úroky v cástce 4,7 tis. Kc, tj. 5,0% celkových príjmu Fondu.

Výdaje Fondu v roce 2005 byly uskutecneny v souladu s "Rozhodnutím o poskytnutí
dotace pro rok 2005" ve výši 1 476,8 tis. Kc. Dotacní prostredky byly použity na údržbu a
odstranení škod a havárií vzniklých po povodních zejména z roku 2005, a to na drobných
vodních tocích a nádržích v povodí Labe, Vltavy, Ohre, Odry a Moravy. Uvedená cinnost byla
realizována prostrednictvím Zemedelské vodohospodárské správy - organizacní složky státu,
která Fond úcetne spravovala do doby jeho zrušení.

Konecný stav úctu Fondu k 31. 12. 2005 vykazoval zustatek ve výši 6,9 tis. Kc. Ke
stejnému období vykázal Fond pohledávky z titulu poskytnutých a dosud neuhrazených pujcek
v úhrnné výši 11 192, 7 tis. Kc.

Zákonem C.94/2005 Sb. byl Státní fond pro zúrodnení pudy s platností od 1. 1. 2006
zrušen. Dnem 1. ledna 2006 prešla práva a povinnosti Fondu, trvající k tomuto dni, vcetne práv
a závazku z nedokoncených sporu ve správním, soudním poprípade rozhodcím rízení, na Ceskou
republiku, zastoupenou Ministerstvem zemedelství.
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Ministerstvo financí
schválenoc.j.
vykazujícíjednotka dorucí výkaz
podle pokynu MF

I Fin 2-04 U I

VÝKAz PRO HODNOCENÍ ROZPOCTU sPRÁ VCÚ KAPITOL,
JIMI ZRÍZENÝCH ORGANIZACNÍCH SLOŽEK STÁTU A

STÁTNÍCH FONDU

sestavený k 31.12.2005
(v tisících Kc na dve desetinná místa)

Název nadrízeného orgánu: Ministerstvo zemedelství CR

Název a sídlo úcetní jednotky: Státní fond pro zúrodnení pudy, Praha

I. Rozpoctové príjmy

II. Rozpoctové výdaje a financování

82

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

Paragraf Položka Schválený Rozpocet po Výsledek od
rozpocet zmenách pocátku roku

a b 1 2 3
0000 2412 400,00 400,00 89,74
0000 2141 - - 4,68
0000 - - - -
0000 - - - -

Paragraf Položka Schválený Rozpocet po Výsledek od
rozpocet zmenách pocátku roku

a b 1 2 3

2333 5311 1300,00 1300,00 1476,80
2333 - -
0000 - - -

- - - - -



III. Rekapitulace príjmu, výdaju, financování a jejich konsolidace

IV. Stavy a obraty na bankovních úctech
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- - - - - - ----- --- --- -----

Název Císlo Schválený Rozpocet po Výsledek od
rádku rozpocet zmenách pocátku

roku
text r 31 32 33

Prí.imy celkem 3010 400,00 400,00 94,42
Trída 1 -Danové prijmy 3011 - - -
Trída 2 -Nedanové prijmy 3012 400,00 400,00 94,42
Trída 3 -Kapitálové príjmy 3013 - - -
Trída 4 - Prijaté dotace 3014 - - -
Konsolidaceprí.imu 3020 - - -
4133 -Prevody z vlastních rezervních fondu

Ginýchnež088) 3021 - - -
4134 -Prevody z rozpoctových úctu 3022 - - -
4139 -Prevody z vlastních fonduj.n. 3023 - - -
Príjmy celkem po konsolidaci 3050 400,00 400,00 94,42
Výda.jecelkem 3060 1300,00 1300,00 1476,80
Trída 5 -Bežné výdaje 3061 1300,00 1300,00 1476,80
Trída 6 -Kapitálové výdaje 3062 - - -
Konsolidace výda.ju 3070 - - -
5344 -Prevody vlastním rezervním fondum 3071 - - -
5345 -Prevody vlastním rozpoctovým úctum 3072 - - -
5349 -Prevody vlastním fondumj.n. 3073 - - -
Výda.iecelkem po konsolidaci 3090 1300,00 1300,00 1476,80
Saldopríjmu a výdaju po konsolidaci 3100 - - -1382,38
Trída 8 -Financování 3200 - - 1382,38

Název bankovního úctu Císlo Pocátecní Stav ke konci Zmena stavu
rádku stav k 1.1. vykazovaného bankovních

období úctu
text r 41 42 43

Rezervní fond 4001 - - (+/-)
ostatnívkladovébankovníúcty 4002 - - (+/-)
Vkladovéúcty celkem 4010 - - (+/-)

Bankovníúctyk limitumOSS 4020 x (-) - X

Príjmový úcet 4030 x - (-)
Bankovníúctystátníhofonducelkem 4040 1389,33 6,95 (+/-) 1382,38
Základníbežnýúcet 4050 - - (+/-)



V. Bankovní úcty fondu organizacních složek státu

x-název fondu

9 - Rekapitulace
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Císlo Císlo rádkuj Výsledek od
Ukazatel paragrafu položky pocátku roku

text a b 53
Pocátecní zustatek 0000 5010 -
Príjmy celkem 0000 5020 -
Príjmy podle rozpoctové skladby 0000 pol -

0000 pol -
Výdaje celkem 0000 5040 -
Výdaje podle rozpoctové skladby § pol -

§ pol -
Konecný zustatek 0000 5060 -
Financování 0000 5070 -

Císlo Císlo rádkuj Výsledek od
Ukazatel paragrafu položky pocátku roku

text a b 53
Pocátecní zustatek 0000 5010 -
Príjmy celkem 0000 5020 -
Príjmy podle rozpoctové skladby 0000 pol -

0000 pol -
Výdaje celkem 0000 5040 -
Výdaje podle rozpoctové skladby § pol -

§ pol -
Konecný zustatek 0000 5060 -
Financování 0000 5070 -



VI. Vybrané záznamové položky

VII. Vybrané ukazatele státního rozpoctu
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Název záznamové položky Císlo Výsledek od
ZP pocátku roku

text r 63

Príjmyz vlastnícinnostia prodejeneinvesticníhomajetkuod 011
jiných verejných rozpoctu -
Príjmy z prodeje investicního majetku 012
odjiných verejných rozpoctu -
Výdajeza nákupyneinvesticníhozbožía služeb 013
od jiných verejných rozpoctu -
Výdajena investicnínákupy 014
odjiných verejných rozpoctu -
Pujckyprijatév nepenežníchjednotkách 020 -
Splátkypujcekprijatýchv nepenežníchjednotkách 021 -
Transferyposkytovanév nepenežníchjednotkách 022 -
Investice ve vlastní režii 023 -

Název ukazatele Císlo Schválený Rozpocet po Výsledek od
rádku rozpocet zmenách pocátku roku

text r 71 72 73
- 7010 - - -
- 7020 - - -
- 7030 - - -
- 7040 - - -
- 7050 - - -
- 7060 - - -

-



VIII. Výdaje na financování programu

IX. Transfery a .pujcky poskytnuté verejným rozpoctum územní úrovne
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Císlo Položka Schválený Rozpocet po Výsledek od
pr02ramu rozpocet zmenách pocátku roku

a b 81 82 83
- - - - -

Ucelový Císlo Výsledek od
znak územního Položka pocátku roku

celku
a b c 93
- - - -



X..Stavy a obraty na bankovních úctech organizacních složek státu, státních právnických
osob, které mají vztah ke státní pokladne, a státních fondu vedených v jiných bankách

(mimo CNB)

Odesláno dne:
11.1.2006

Podpis vedoucího úcetní jednotky:

Jd.j~f!!
~~;~ctu tel:
Jirina Sivancová 377925622

Došlodne: o skutecnosti:
Jirina Sivancová

tel:
377925622
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Název bankovního úctu Kód Kód druhu Kód Pocátecní Stav ke konci Zmena stavu
bankovníh organizace banky stav k 1.1. vykazovaného bankovních
o úctu období úctu

text a b c 101 102 103
- - - - - - -



Ministerstvo financi ROZVAHA organizacních složek státu,
územních samosprávných celku

a príspevkových organizací
(v tis. Kc na dvedesetinnámísta)

sestavenák 31.12.2005

I Úc OÚPO 3 -02 I

schváleno

cj.283m 22712001

s úcinnost! pro

organizacn! složky státu,

státn! fondy,

územn! samosprávné celky

a pf!spevkové organizace

Název nadrizeného

orgánu

Ministerstvo
zemedelství CR

Úcetnljednotka doruc! výkaz

podle pokynO MF

Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky

Státní fond pro zúrodnení
pudy, Praha

AKTIVA
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-- - - - - -- ----- -- - - - -

c.r. stav k 1.1. stav k 31.12.
A b 1 2

A Stálá aktiva r.09 + 15 + 26 + 33 +40 01

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02
-Software (013) 03

- Ocenitelná práva (014) 04

-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (O18) 05

-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (O19) 06

- Porízení dlouhodobého nehniotného majetku (041) 07

-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem r. 02 až 08 09
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

-Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje (072) 10

- Oprávky k softwaru (073) 11

- Oprávky k ocenitelným právum (074) 12

-Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13

- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14

Oprávky k dlouhodobémunehmotnémumajetkucelkemr. 10až 14 15
3. Dlouhodobý hmotný majetek

-Pozemky (031) 16

-Umelecká díla a predmety (032) 17

-Stavby (021) 18

-Samostatné movité veci a soubory movitých vecí (022) 19

-Pestitelské celky trvalých porostu (025) 20

-Základní stádo a tažná zvírata (026) 21

-Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22

-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23

-Porízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 24

-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25

Dlouhodobý hmotný majetek celkem r. 16 až 25 26

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-Oprávky ke stavbám (081) 27

-Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých vecí (082) 28

-Oprávky k pestitelským celkum trvalých porostu (085) 29

-Oprávky k základnímu státu a tažným zvíratum (086) 30

-Oprávky k drobnému dlouhod?bému hmotnému majetku
(088) 31

- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32

Oprávkyk dlouhodobémuhmotnémumajetkucelkemr. 27 až 32 33
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c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

A b 1 2

5. Dlouhodobýfinancní majetek
-Maietkovéúcastiv podnicíchs rozhoduiícímvlivem (061) 34
-Majetkovéúcastiv podnicíchs podstatnýmvlivem (062) 35

-Dlužnécennépapírydrženéve splatnosti (063) 36

-Pujckypodnikumve skupine (066) 37

-Ostatní dlouhodobé pujcky (067) 38

-Ostatnídlouhodobýfinancnímajetek (069) 39

-Porízenídlouhodobéhofinancníhomajetku (043) 40

Dlouhodobýfinancnímajetek.celkemr. 34 až 40 41

B Obežná aktiva r.51+75+89+119 +124 42 12671,80 II 199,68

1. Zásoby
- Materiálna sklade (112) 43
- Porízení materiálu a Materiál na ceste (111 nebo 119) 44
-Nedokoncená výroba (121) 45

-Polotovary vlastní výroby (122) 46

-Výrobky (123) 47
-Zvirata (124) 48
-Zboží na sklade (132) 49
- Porízení zboží a Zboží na ceste (131 nebo 139) 50

Zásobycelkemr. 43 až 50 51

2. Pohledávky
- Odberatelé (3II) 52
- Smenkyk inkasu (312) 53

-Pohledávkyza eskontovanécennépapíry (313) 54

-Poskytnutéprovoznízálohy (314) 55

-Pohledávkyza rozpoctovépríjmy (315) 56

- Ostatní pohledávky (316) 57 II 282,47 II 192,73

Soucetr. 52 až 57 58 II 282,47 II 192,73

- Pohledávky k úcastníkum sdružení (358) 59

-Sociálni zabezpecení a zdravotní pojištení (336) 60

-Dan z príjmu (341) 61

- Ostatní prímé dane (342) 62

- Dan z pridané hodnoty (343) 63

-Ostatní dane a poplatky (345) 64

-Pohledávkyz pevnýchtermínovýchoperací (373) 65

Soucetr. 61 až 64 66

- Nárokyna dotacea ostatnízúctováníse státnímrozpoctem (346) 67

-Nárokynadotacea ostat.zúctovánís rozpoctemúzem.samospr.celku (348) 68

Soucetr. 67 až 68 69

- Pohledávkyza zamestnanci (335) 70

-Pohledávkyz emitovanýchdluhopisu (375) 71

-Jiné pohledávky (378) 72

- Opravná položka k pohledávkám (391) 73

Soucetr. 70 až 73 74

Pohledávkycelkemr. 58+ 59+60+ 65+ 66+ 69+ 74 75 II 282,47 II 192,73
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c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.
a b 1 2

3 Financní majetek
-Pokladna (261 76
- Penízena ceste (+/- 262 77
- Ceniny (263 78
Soucetr. 76 až 78 79
-Bežný úcet (241) 80
-Bežný úcet fondu kulturních a sociálních potreb (243) 81
- Ostatní bežné úcty (245) 82
Soucet r. až 80 82 83

- Maietkové cenné papíry (251) 84
-Dlužné cenné papíry (253) 85
-Ostatní cenné papíry (256) 86
-Porízení krátkodobého financního majetku (259) 87
Soucet r. 84 až 87 88

Financní majetek celkem 79+ 83+ 88 89

4. Prostredky rozpoctového hospodarení
-Základní bežný úcet (231) 90

-Vkladový výdajový úcet (232) 91 x

- Príjmový úcet (235) 92 x

-Bežné úcty penežních fondu (236) 93

-Bežné úcty státních fondu (224) 94 1389,33 6,95
-Bežnéúctyfinancníchfondu (225) 95
Soucetr. 90 až 95 96 1389,33 6,95

- Poskytnutédotace organizacnímsložkámstátu (202) 97 x

-Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu (212) 98 x

-Poskytnuté dotace príspevkovým organizacím (203) 99 x

- Poskytnuté dotace ostatním subjektum (204) 100 x

-Poskytnuté dotace príspevkovým organizacím (213) 101 x

-Poskytnuté dotace ostatním subjektum (214) 102 x

Soucetr. 97 až 102 103

- Poskytnuténávratnéfinancnívýpomocimezi rozpocty (271) 104

-Poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím 0273 105

- Poskytnuté prechodné výpomoci podnikatelským subjektum (274) 106

- Poskytnuté prechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107

- Poskytnuté prechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108

Soucetr. 104až 108 109

- Limityvýdaju (221) 110 x

-Zúctovánívýdajuúzemníchsamosprávnýchcelku (218) III x

- Materiální náklady (410) 1I2 x

- Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x

- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x

- Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x

- Dávky sociálního zabezpecení (450) 116 x

- Manka a škody I(460) 1I7 x

Soucetr. 1I2 až 1I7 1I8 x

Prostredkyrozp.hospodarenícelkemr. 96+103+109+110+lll+ 118 119 1 389,33 6,95
5. Prechodné úcty aktivní

-Náklady príštích období (381) 120

-Príjmy príštích období (385) 121

- Kurzové rozdíly aktivní (386) 122

-Dohadné úcty aktivní (388) 123

Prechodné úcty aktivní celkem r. 120 až 123 124

ÚHRN AKTIV r.Ol +42 125 12671,80 II 199,68



PASIVA
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c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.
c d 3 4

C Vlastnízdroje kryti stálýcha obežnýchaktiv r. 130+131+138+141+151+158 126 12671,80 11 199,68
1. Majetkové fondy

- Fonddlouhodobéhomaietku (901) 127
-Fondobežnýchaktiv (902) 128
- Fond hospodárské cinnosti (903) 129

-Ocenovacírozdílyz precenenímajetkua závazku (+/- 909) 130

Majetkovéfondycelkemr. 127až 129 131

2. Financní a penežní fondy
-Fondodmen (911) 132
- Fond kulturních a sociálních potreb (912) 133

- Fond rezervní (914) 134

- Fond reprodukce majetku (916) 135

-Penežní fondy (917) 136

- Ostatní financní fondy (918) 137

Financnía penežnífondycelkemr. 132až 137 138

3. Zvláštní fondy organizacních složek státu
-Státní fondy (921) 139 12671,80 11199,68
- Ostatní zvláštní fondy (922) 140

Zvláštnífondyorganizacníchsložekstátucelkemr. 139až 140 141 12671,80 11 199,68
4. Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

-Financování výdaiu organizacních složek státu (20n 142 x

-Financování výdaju územních samosprávných celku (211) 143 x

-Bankovní úcty k limitum organizacních složek státu (223) 144 x

-Vyúctování rozpoctových príjmu z bežné cinnosti org. složek státu (205) 145 x

-Vyúctování rozp. príjmu z bežné cinnosti územ. samospr. celku (215) 146 x

- Vyúctovánírozpoctovýchpríjmuz financníhomajetku (206) 147 x

- Vyúctování rozpoctových prijmu z financního majetku (216) 148 x

-Zúctování príjmu územních samosprávných celku (217) 149 x

- Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty (272) 150

Zdrojekrytíprostredkurozp.hospodarenícelkemr. 142až 150 151

5. Hospodárský výsledek
a) z hospodárskécinnostiúzemníchsamosprávnýchcelku

a cinnostipríspevkovýchorganizací
(+/- 963)- Hospodárskývýsledekbežnéhoúcetníhoobdobí 152 x

- Nerozdelenýzisk,neuhrazenáztrátaminulýchlet (+/- 932) 153

- Hospodárskývýsledekve schvalovacímrízení (+/- 931) 154 X

b) Prevodzúctovánípríjmua výdajuz minulýchlet (+/- 933) 155

c) Saldovýdajua nákladu (+/- 964) 156

d) Saldopríjmua výnosu (+/- 965) 157
Soucetr. 152až 157 158

D. Cizí zdroje r. 160+ 166+ 189+ 196 +201 159

1. Rezervy 160
- Rezervyzákonné (941)

2. Dlouhodobézávazky
- Emitovanédluhopisy (953) 161

-Závazky z pronájmu (954) 162

- Dlouhodobé prijaté zálohy (955) 163

-Dlouhodobé smenky k úhrade (958) 164

- Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165

Soucetr. 161 až 165 166



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

c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

c d 3 4

3. Krátkodobé závazky (321)
-Dodavatelé 167
-Smenky k úhrade (322) 168

-Prijaté zálohy (324) 169

-Ostatní závazky (325) 170

- Závazky z pevných termínových operací (373) 171

Soucet r. 167 až 171 172

- Závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a vkladu (367) 173

- Závazky k úcastníkum sdružení (368) 174

Soucet r. 173 až 174 175

- Zamestnanci (331) 176

-Ostatní závazky vuci zamestnancum (333) 177

Soucet r. 176 až 177 178

-Závazky ze sociálního zabezpecení a zdravotního pojištení (336) 179

-Dan z príjmu (341) 180

- Ostatníprímédane (342) 181

- Dan z pridané hodnoty (343) 182

-Ostatnídanea poplatky (345) 183

Soucetr. 180až 183 184

- Vyporádání preplatku dotací a ostat. závazku se státním rozpoctem (347) 185

- Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku s rozpoctem (349)
územníchsamosprávnýchcelku 186

Soucetr. 185až 186 187

- Jiné závazky (379) 188

Krátkodobézávazkycelkemr. 172+175+ 178+179+184+187+188 189

4. Bankovní výpomocia pujcky (951)
-Dlouhodobé bankovní úvery 190
-Krátkodobébankovníúvery (281)

- Eskontovanékrátkodobédluhopisy(smenky) (282) 191

- Vlastní dluhopisy (-255) 192

- Emitovanékrátkodobédluhopisy (283) 193

- Ostatní krátkodobé financní výpomoci (289) 194

Soucetr. 193až 194 195

Bankovnívýpomocia pujckycelkemr. 190+ 191+192+195 196

5. Prechodné úcty pasivní (383)
- Výdaje príštích období 197

-Výnosy príštích období (384) 198

- Kurzové rozdíly pasivní (387 199

-Dohadné úcty pasivní (389) 200

Prechodnéúctypasivnícelkemr. 197až 200 201
UHRN PASIV r.126 +159 202 12671,80 11 199,68

Odeslánodne:11.1.2006
OOOI""OPO

Podpisvedoucího OdpovídáRazítko'. .."
5 úcetní jednotky: zaúdaje:
.(1) .

J /JpJ0

Jirina Sivancová
"O " (J) Tel.: 377 925 622' t)

0/t(..cS>'>. . .f!'
'" ./ V



Ministerstvo financí

schváleno

PRÍLOHA organizacních složek státu,
územních samosprávných celku

a príspevkových organizací
(v tis.Kc na dvedesetinnámísta)

sestavenák 31.12.2005

I Úc OÚPO 5 -02

cj.283n6 10412000

s úcinnosti pro

organizacní složky státu,

státní fondy,

územní samosprávné celky

a pfíspevkové organizace

Název nadrízeného

orgánu

Ministerstvo
zemedelství CR

Název a sídlo úcetní

jednotky
Státní fond pro zúrodnení
pudy,Praha

I. Úcetní jednotka uvede (v dodatku k této príloze) údaje, které vyplývají z ustanovení cásti tretí zákona o úcetnictví;
2. Doolnuiící úd .

Úcetnf jednotka dorucí výkaz

podle pokynO MF

Odeslánodne: 11.1.2006 Podpis vedoucího
úcetní jednotky:

!&pl(;

Odpovídá
zaúdaje:

Jirina Sivancová
Tel.: 377 925 622

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

Název údaje Prijato Skutecnost
c.r. I 2

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoctu I

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2

z toho: na vedu a výzkum 3

na vzdelávání pracovníku 4
na informatiku 5

individuální dotace na jmenovité akcie 6

Prijaté prostredky ze zahranicí na dlouhodobý majetek 7

Dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu územních samospr. celku 8

Dotace na provoz celkem ze státního rozpoctu 9

z toho: na vedu a výzkum 10

na vzdelávání pracovníku 11

na informatiku 12

Dotace na provoz celkem z rozpoctu územních samosprávných celku 13

Prijaté prostredky ze zahranicí na provoz 14

Pohledávky celkem (úct. sk. 31, 34, 35, úcty 375 a 378) 15 x O

Závazky celkem (úct. sk. 32,34, 36, 95 a úcet 379) 16 x

Prevod zúctování príjmu a výdaju minulých let (úcet 933) 17 x

z toho: zustatek z minulých let 18 x

Poskytnuté prechodné výpomoci celkem (úct. sk. 27 krome úctu 272) 19

Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty celkem (úcet 272) 20

z toho: SFZP 21

Dlouhodobý financní majetek celkem (uct. sk. 06 krome úctu 066) 22 x

z toho: v zahranicí 23

Krátkodobý financní majetek celkem (úct. sk. 25) 24 x

z toho: v zahranicí 25

Dlouhodobé závazky (úcet 953) 26

z toho: v zahranicí 27

Dlouhodobé závazky celkem (úcet 958 a 959) 28

z toho: v zahranicí 29

Bankovní výpomoci a pujcky celkem (úct. sk. 28 a úcet 951) 30

z toho: v zahranicí 31
- _..- - . . _ . .. . v . . . 1 . . , ,




