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1. Popis účetní jednotky 

 
Obchodní firma:     Píseckem, s.r.o. 
Sídlo:       Karlova 108/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 3 
Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 
IČ:      04816072    
Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-

3 živnostenského zákona 
Datum zápisu do obchodního rejstříku:  16.2.2016 
Zapsaná do obchodního rejstříku:   C 24604 vedená u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích  
Zdaňovací období:   od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Rozvahový den:     31.12.2018 
Okamžik sestavení účetní závěrky:  29.5.2019 
 
 
Jednatel: 
 
MICHAL JÁNSKÝ, dat. nar. 11. června 1966  
Roháčova 268/18, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek  
Den vzniku funkce: 8. dubna 2016 
 
Počet členů: 1 

 

Způsob jednání:  
 
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně. 
 
Společníci: 
 
Město Písek, IČ: 002 49 998  
Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek  
 
Podíl: 
Vklad: 1,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 100% 
 
Základní kapitál: 1,- Kč   
 
2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. 
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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. 

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

Dlouhodobý hmotný majetek s hodnotou vyšší než 40 tis. Kč společnost odepisuje na základě 
odpisového plánu v závislosti na způsobu jeho využití (použitelnosti), jeho opotřebení, či ve 
vztahu k jeho výkonům. Společnost se staví ke každému majetku individuálně. Dlouhodobý 
nehmotný majetek s hodnotou vyšší než 60 tis. Kč odepisuje na základě odpisového plánu 
v závislosti na jeho použitelnosti. Při přípravě odpisového plánu nehmotného majetku dbá zásady 
opatrnosti. 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 20 tis. Kč společnost účtuje rovnou 
do spotřeby. 

b) Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. Pohledávky nabyté postoupením 
jsou oceněny pořizovací cenou, jejich jmenovitá hodnota je evidovaná ve vedlejší evidenci. 

c) Přepočty cizích měn 

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje 
společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového 
trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospo-
daření. 

d) Daň z příjmů 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné 
v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

e) Klasifikace závazků 

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, je-
jichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. 

f) Účtování nákladů a výnosů 

Účetním obdobím, rozhodným pro vykázání hospodářského výsledku je kalendářní rok. Výnosy a 
náklady jsou účtovány na principu časového rozlišení.  

 
Změna účetních metod a postupů 
V průběhu účetního období nedošlo k podstatným změnám v metodách a postupech. 
 
3. Dlouhodobý majetek    

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 
Společnost neeviduje k 31.12.2018 dlouhodobý nehmotný majetek. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek 
         Společnost neeviduje k 31.12.2018 dlouhodobý hmotný majetek. 
 

4. Najatý majetek   

Společnost nemá majetek pořízený formou finančního nebo operativního pronájmu. 
 
5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze 

Společnost neeviduje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze. 
 
6. Krátkodobé pohledávky a závazky  

a) Společnost eviduje k 31.12.2018 pohledávky z obchodních vztahů ve výši 17 tis. Kč 
(2017 - 7 tis. Kč) z toho 14 tis. Kč po splatnosti. 

b) Společnost eviduje k 31.12.2018 pohledávky za společníky ve výši 17 tis. Kč (2017 – 17 
tis. Kč).  

c) Společnost eviduje k 31.12.2018 daňové pohledávky ve výši 31 tis. Kč (2017 – 92 tis. Kč) 
přeplatku DPPO. 

d) Společnost eviduje k 31.12.2018 závazky z obchodního styku ve výši 10 tis. Kč (2017 -
134 tis. Kč) z toho 0 tis. Kč po splatnosti. 

e) Společnost eviduje k 31.12.2018 závazky k zaměstnancům ve výši 28 tis. Kč (2017 – 28 
tis. Kč) z titulu předpisu mezd za 12/2018. 

f) Společnost eviduje k 31.12.2018 závazky za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
ve výši 18 tis. Kč (2017 – 18 tis. Kč) z titulu předpisu mezd za 12/2018. 

g) Společnost eviduje k 31.12.2018 daňové závazky ve výši 42 tis. Kč (2017 – 8 tis. Kč) 
z titulu daně z příjmu fyzických osob a DPH. 

h) Společnost neeviduje k 31.12.2018 jiné závazky (2017 – 0 tis. Kč). 
 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

Společnost v roce 2018 eviduje krátkodobé poskytnuté zálohy 13 tis. Kč (2017 – 26 tis. Kč). 
 
8. Peněžní prostředky 

Společnost v roce 2018 evidovala peněžní prostředky na bankovním účtu ve výši 172 tis. Kč (2017 
– 14 tis. Kč) a v pokladně ve výši 0 tis. Kč (2017 – 1 tis. Kč).  
 
9. Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti je v celkové hodnotě 1 Kč (2017 – 1 Kč).  
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10. Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 
Základní 

kapitál 

HV účet-
ního ob-

dobí 

Neroz-
dělený 

zisk 

Neuhra-
zená ztráta 

Ostatní 
rezervní 

fondy 
Celkem 

Zůstatek k 31.12.2017 0 -348  291 -- -- -57 

Příděly fondům -- --  -- -- -- -- 

Přírůstek / Úbytek -- 348 -291 -57 -- 0 

HV účetního období -- 172 -- -- -- 172 

Ostatní kapitálové fondy -- -- -- -- -- -- 

Zůstatek k 31.12.2018 0 172  0 -57 -- 115 

 
11. Dlouhodobé pohledávky a závazky 

Společnost neeviduje dlouhodobé závazky (2017 – 0 tis. Kč). 
 
12. Časové rozlišení 

Společnost vykazuje v roce 2018 náklady příštích období ve výši 16 tis. Kč (2017 – 61 tis. Kč) a 
výdaje příštích období ve výši 16 tis. Kč (2017 – 0 Kč). Společnost neeviduje v roce 2018 výnosy 
příštích období (2017 – 8 tis. Kč). 

13. Dohadné účty pasivní 

Společnost v roce 2018 eviduje dohadnou položku na zpracování přiznání k DPPO, zpracování 
ÚZ a energie ve výši 38 tis. Kč (2017 – 51tis. Kč). 
 
14. Informace o tržbách 

Společnost měla v roce 2018 tržby z prodeje výrobků a služeb ve výši 1 972 tis. Kč (2017 – 1 501 
tis. Kč) a tržby za prodej zboží ve výši 298 tis. Kč (2017 – 58 tis. Kč). 
 
15. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

Společnost nemá k 31.12.2018 zaměstnance, společnost vyplácí statutární odměnu mimo zá-
kladní kapitál. Mzdové náklady za rok 2018 byly 616 tis. Kč (2017 – 551 tis. Kč), náklady na soci-
ální zabezpečení a zdravotní pojištění byly v roce 2018 ve výši 197 tis. Kč (2017 – 177 tis. Kč). 
 
16. Výkonová spotřeba 

Společnost eviduje za rok 2018 spotřebu materiálu a energie ve výši 643 tis. Kč (2017 – 336 tis. 
Kč) a služby ve výši 861 tis. Kč (974 tis. Kč).  
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17. Jiné náklady  

Společnost vykazuje v roce 2018 jiné provozní náklady ve výši 9 tis. Kč (2017 – 3 tis. Kč) 
zahrnující smluvní pokuty a penále a odpisy pohledávek. 

Společnost eviduje v roce 2018 ostatní finanční náklady ve výši 3 tis. Kč (2017 – 8 tis. Kč) 
představující úroky a bankovní poplatky. 
 
18. Jiné výnosy  

Společnost vykazuje v roce 2018 jiné provozní výnosy ve výši 234 tis. Kč (2017 – 202 tis. Kč) 
zahrnující zejména dotace na podporu cestovního ruchu. 
 
19. Daň z příjmů 

Společnost neeviduje v roce 2018 daň z příjmu. 
 
20. Závazky nevykázané v rozvaze 

Společnost nemá k 31. 12. 2018 závazky nevykázané v rozvaze. Proti společnosti není veden 
žádný soudní spor. 
 
21. Významná následná událost 

Po dni sestavení konečné účetní závěrky nenastaly významné následné události. 


