
Příloha v účetní závěrce 
společnosti Vrtáky a.s. 

k 31. 12. 2019 
 
Příloha je zpracována v souladu s § 39 Vyhlášky 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah přílohy k účetní 
závěrce pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 
účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
 

Obecné údaje 
 
Název: Vrtáky a.s.   
 
Sídlo: Boršovská 2591/71, Nětčice, PSČ 697 01 Kyjov   
 
Právní forma: akciová společnost 
 
IČO: 277 49 363  
 

 Rozhodující předmět činnosti:  
- Pronájem vlastních nemovitostí 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
 
Datum vzniku společnosti: 1.1.2007 
 
Rozvahový den: 31.12.2019 
 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 14.4.2020 
 
 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování  
 
Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen 
zákon o účetnictví), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška pro 
podnikatele). 
Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku, zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách.  

Účetní jednotka je k 31.12.2019 MIKRO účetní jednotkou podle § 1b zákona o účetnictví. 

1. Způsob ocenění majetku  

1.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
 
1.2.1.Obecně 
Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do 
jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období. (§ 47 odst. 4 Vyhlášky pro podnikatele) 
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Za větší rozsah drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zařazeného do používání 
účetní jednotka považuje zařazení tohoto majetku ve výši více jak 2 % celoročního obratu (třída 6 – 
výnosy). V nákladech je ponecháno maximálně 2 % celoročních výnosů, částka převyšující stanovený 
limit je naúčtována na účet nákladů příštích období. (ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy bod 3.11.1) Za hmotný 
a nehmotný dlouhodobý majetek se tento limit hodnotí samostatně 
 

1.2.2 – Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku  
 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě, technické zhodnocení v hodnotě 
vyšší než 60 000 Kč zvyšuje hodnotu dlouhodobého nehmotného majetku. 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč včetně je účtován do nákladů společnosti na účet 
518 – ostatní služby. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 3.000,- Kč včetně je veden v operativní evidenci. 
 
 
1.2.3. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku  
 
Dlouhodobým hmotným majetkem jsou hmotné movité věci a jejich soubory, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok  
a jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě, technické zhodnocení v hodnotě 
vyšší než 40 000 Kč zvyšuje hodnotu dlouhodobého hmotného majetku. 
Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky, případně o opravné 
položky. 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč včetně je veden jako zásoba a je účtován do 
nákladů společnosti na účet 501 – Spotřeba materiálu. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000,- Kč včetně je veden v operativní evidenci 
 
 
1.2.4 Oceňování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku nabytého 
koupí, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého [§ 39 odst. 1 písm. b) písm. 1 
Vyhlášky č. 500/2002 Sb.] 
Nakoupený dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami 
(cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související). V průběhu používání se 
hodnota majetku snižuje o oprávky, pokud je majetek odpisován.  
 
Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje 
vlastními náklady, které tvoří: přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost bez nepřímých 
nákladů, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti.  

1.2.5. Odpisování  
 
 Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku účetní jednotka sestavila v interním 
předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku 
pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají. 
 
 
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární 
     - zrychlená 

1.3. Finanční majetek 
Dlouhodobý finanční majetek 
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Účetní jednotka oceňuje cenné papíry určené k držbě delší jak jeden rok pořizovací cenou, případně je 
při snížení hodnoty tvořena opravná položka [§ 25 odst. 1 písm. f) a § 27 odst. 7 zákona o účetnictví]. 
 
 
Krátkodobý finanční majetek. 
Krátkodobé cenné papíry k obchodování účetní jednotka oceňuje pořizovací cenou, případně je při 
snížení hodnoty tvořena opravná položka [§ 25 odst. 1 písm. f) a § 27 odst. 7 zákona o účetnictví]. 
Cenné papíry držené do splatnosti jsou oceňovány pořizovací cenou, případně je při snížení hodnoty 
tvořena opravná položka. 

 
 

1.4. Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. 
Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. 
Opravné položky jsou tvořeny v případech, kdy dochází ke snížení ocenění pohledávek v účetnictví 
(pochybné pohledávky, pohledávky po lhůtě splatnosti), dle metody uvedené v kapitole 2.6. 
 
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. 
 
Pohledávky a dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) 
a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) k rozvahovému dni. 
 

1.5. Závazky (dluhy) 
Dlouhodobé i krátkodobé závazky (dluhy) se vykazují ve jmenovité hodnotě.  
 
Dohadné účty pasivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. 
 
Závazky a dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a 
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) k rozvahovému dni. 
 
Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti 
stanovit titul, výši a termín plnění při splnění věcné a časové souvislosti. 
 

1.6. Způsob při přepočtu údajů cizí měny na českou měnu  
Účetní jednotka používá denní kurz pro veškeré účetní případy. Účetní jednotka v případě prodeje nebo 
nákupu cizí měny za českou měnu oceňuje kurzem nákupu (§ 24 odst. 6 zákona o účetnictví). 
 
Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu  

pracovní cesty  – poslední den pracovní cesty 
pohledávky  – den vystavení faktury 
závazky – den přijetí faktury 
 
 
 
 

2. Závazkové vztahy, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 
pět let  
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Závazky (dluhy) – splatnost delší než pět let 

Splatnost – datum 
Běžné účetní období Minulé účetní období 

Z obchodního styku Ostatní Z obchodního  
styku Ostatní 

5 a více let  14000  140250 

 
 

3. Náklady a výnosy, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 
V roce 2019 došlo k výnosům z titulu výplaty podílu na zisku dceřiné společnosti  
 
  
 
4. Významné události po datu účetní uzávěrky  
- žádné významné události nenastaly  
 
 
 
5. Návrh na úhradu ztráty běžného období: 
- úhrada z nerozděleného zisku minulých let v celé výši 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 14.4.2020 
 
 
 
 
 

Sestavil: Šrámek 
 
 
 
 

Podpis statutárního zástupce: 
 
 
 
 

 


