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1 OBECNÉ  ÚDAJE 
 

1.1 Charakteristika společnosti 

 

Název účetní jednotky (obchodní jméno):  Píseckem, s.r.o.                                                                                  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

  

Sídlo účetní jednotky:  

ulice Karlova 108/3                                  

PSČ a obec 397 01  Písek                                          

IČO: 048 16 072     

  

Datum zápisu do OR, datum vzniku: 16. 2. 2016 

 

Předmět činnosti: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 

 

Základní kapitál: 

Výše základního kapitálu 1,00  Kč 

z toho nesplaceno ------------  Kč 

 

1.2 Hlavní vlastníci 

Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí 20 a více % na základním jmění: Podíl v  % 

1. Město Písek, IČ: 002 49 998, Velké náměstí 114/3, Písek                           100 

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

 

1.3 Členové statutárních a dozorčích orgánů 

Funkce členů statutárních a dozorčích orgánů: Jméno a příjmení: 

1. Jednatel Michal Jánský 

 

 

1.4 Počet zaměstnanců a osobní náklady 

Počet zaměstnanců: 

Průměrný počet zaměstnanců 1 

z toho řídících pracovníků 1 

 

Osobní náklady: 

Osobní náklady celkem:                      ( v tis. Kč) 698 

v tom: mzdy 30 

pojištění 177 

ostatní zákonné (penzijní pojištění, atd.) ---------- 

ostatní ---------- 

z toho  odměny členů statutárních a dozorčích orgánů 520 

 

2 ÚČETNÍ  METODY,  OBECNÉ  ÚČETNÍ  ZÁSADY  A  ZPŮSOBY  

OCEŇOVÁNÍ 
 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví , včetně následných změn podle  vyhlášky 500/2002 Sb. a českými 

účetními standardy. 
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Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 

cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti  a předpoklad o 

schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

 

2.1 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek 

2.1.1 Hmotný a nehmotný majetek 

2.1.1.1 Ocenění 

Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 

pořízení a náklady s pořízením související. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 

do 60 tis. Kč včetně se účtuje jednorázově do nákladů, pokud tím nedojde k porušení časové a věcné 

souvislosti nákladů. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 

pořízení a náklady s pořízením související. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 

40 tis. Kč včetně se účtuje jednorázově do nákladů, pokud tím nedojde k porušení časové a věcné 

souvislosti nákladů. 

 

2.1.1.2 Účetní odpisy 

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného  majetku jsou vypočteny na základě pořizovací 

ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

 

Přechodné znehodnocení nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, 

které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sloupci korekce rozvahy. 

 

2.1.2 Dlouhodobý finanční majetek 

2.1.2.1 Ocenění 

Cenné papíry jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou . 

Akcie/podíly pořízené v souvislosti s věcným vkladem jsou oceněny v zůstatkové účetní hodnotě 

majetku, který je předmětem vkladu. 

 

2.1.3 Zásoby 

2.1.3.1 Ocenění  

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami s použitím metody průměrných cen 

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících 

(náklady na přepravu, provize atd.)  

Vlastní výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými  přímými náklady.  

 

2.1.4 Pohledávky 

2.1.4.1 Ocenění 

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. Pohledávky nabyté postoupením se oceňují pořizovací 

cenou. 

 

2.1.4.2 Způsob tvorby opravných položek 

Hodnota nedobytných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek. V souladu se zákonem o 

rezervách tvoří společnost zákonné opravné položky.  

 

2.1.5 Úvěry 

2.1.5.1 Ocenění 

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje 

i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Jako krátkodobý 

bankovní úvěr je v rozvaze vykazován i případný pasivní zůstatek kontokorentního účtu. 

 

2.1.6 Rezervy 

Rezervy    jsou  vytvářeny  na  rizika a  budoucí  ztráty  známé  k datu účetní  závěrky.  
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Daňově uznatelné rezervy se vytvářejí v souladu s platnou legislativou, ostatní rezervy na očekávané 

budoucí náklady (např. na otevřené soudní spory apod.). 

 

2.1.7 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným měsíčním kursem. 

Pohledávky, závazky, úvěry, finanční výpomoci a finanční investice v cizí měně jsou k datu účetní 

závěrky přepočteny dle platného kursu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné 

kursové rozdíly jsou proúčtovány do finančních nákladů nebo výnosů. Finanční majetek v cizí měně je 

k datu účetní závěrky přepočten dle platného kursu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu 

a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány do finančních nákladů nebo výnosů. 

 

2.1.8 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 

V případě finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci jsou leasingové splátky účtovány do 

období, s nímž věcně a časově souvisejí. V okamžiku odkupu najaté věci je takto pořízený majetek 

zaúčtován na příslušný účet hmotného investičního majetku v jeho odkupní ceně.  

 

2.1.9 Daně 

2.1.9.1 Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita zrychlená metoda. V účetním období 2017  není 

odepisován majetek. 

 

2.2 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu 

účetnímu období 

Za účetní období 2017 nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy účtování 

oproti předcházejícímu účetnímu období. 

 

 

3 ZÁVAZKOVÉ VZTAHY 
 

3.1 Pohledávky  

Společnost nemá k poslednímu dni účetního období 2017 pohledávky se splatností delší 5 let. 

 

3.2 Dluhy 

Společnost nemá k poslednímu dni účetního období 2017 závazky se splatností delší 5 let.  

 

 

4 OSTATNÍ  INFORMACE   
Společnost nemá v účetnictví roku 2017 žádné zálohy, půjčky a úvěry poskytnuté řídícím,  

kontrolním a správním orgánům. Společnost nevykazuje mimořádné náklady a výnosy. 

 

Účetní závěrka společnosti je sestavena jako řádná účetní závěrka ke dni 31.12.2017, okamžikem  

sestavení účetní závěrky je den 8.3.2018.  

 

 

 

V Písku                                           dne  8.3.2018 v Písku 

 

Razítko a podpis statutárního orgánu:  

   

   Michal Jánský 

                        

jednatel 

 

 


