
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

ZA ROK 2021 

 

 

Název společnosti: Brdská odpadářská společnost, s.r.o. 

 

Sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 

IČO: 118 67 345 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

Brdská odpadářská společnost, s.r.o. byla založená (dále jen „společnost“) byla založena 

zakladatelskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným a vznikla zapsáním do 

obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 21.09.2021. Předmětem podnikání 

společnosti je svoz a nakládání s odpady, mimo nebezpečného odpadu. 

 

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti 

a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Společník % podíl na základním kapitálu 

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny 100% 

  
Celkem 100 % 

1.2. Jednatelé k rozvahovému dni 

Funkce Jméno  

Jednatelka Mgr. Magdaléna Davis Ph.D.  
Jednatel Petr Chmelík  
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2. ÚČETNÍ METODY 

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

č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, 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 

a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 

souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 

svých aktivitách. 

 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2021 za kalendářní rok 

2021. 

 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),  

není-li dále uvedeno jinak.  

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 

rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 80 tis. Kč u hmotného majetku, a 

60 tis. Kč u nehmotného majetku. 

 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou 

sníženou o oprávky a případné opravné položky. 

 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého 

hmotného majetku částku 80 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 

tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. 

 

2.2. Finanční majetek 

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje 

jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho 

roku jako krátkodobý. 

 

Ocenění finančního majetku při pořízení 

 

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia  

a nákladů s pořízením souvisejících. 

 

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne 

 

Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se 

oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se 

cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky. 

 

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou 

zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad. 
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2.3. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 

pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací 

poplatky, provize, pojistné a skonto.  

 

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé 

náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, 

která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.  

 

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob  

v účetnictví není trvalého charakteru. 

2.4. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou 

o opravné položky.  

2.5. Závazky  

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.6. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 

dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 

účetní závěrka. 

2.7. Rezervy 

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována 

a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, 

ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. 

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České 

národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.  

 

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným 

k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 

2.9. Finanční leasing 

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka 

finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.  

2.10. Výnosy 

Výnosy ze svozu odpadu a služby s ním spojené se účtují jednou měsíčně v případě 

pravidelně se opakujících plnění, nebo v okamžiku poskytnutí služby. 
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Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, 

a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po 

odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.  

 

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží 

a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.  

2.11. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 

a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 

závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 

společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 

relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 

v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.  

2.12. Krátkodobé pohledávky  

Společnost k rozvahovému dni neeviduje pohledávky po splatnosti. 

2.13. Krátkodobé závazky 

Společnost k rozvahovému dni neeviduje závazky po splatnosti. 

2.14. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2021 činí 2,86.  

 

2.15. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 

účetní závěrku. 



ROZVAHA (v tisících)

ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku Název, sídlo a IČ účetní jednotky

 31.12.2021, Brdská odpadářská společnost s.r.o.

Dobříšská 56

25210 Mníšek pod Brdy

Účetní období

2021 11867345

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Brutto                            

1

Korekce                                   

2

Netto                             

3

AKTIVA CELKEM (ř. 01 až ř. 05) 01 2 632 0 2 632 0

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0

B. Stálá aktiva 03 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 04 2 632 0 2 632 0

D. Časové rozlišení aktiv 05 0 0 0 0

PASIVA CELKEM ř. 07 + ř. 08 + ř. 11) 06 2 632 0

A. Vlastní kapitál 07 2 015 0

B.+C. Cizí zdroje (ř. 09 + ř. 10) 08 610 0

B. Rezervy 09 0 0

C. Závazky 10 610 0

D. Časové rozlišení pasiv 11 7 0

Sestaveno dne: 06.04.2022

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: nakládání s odpady

Podpisový záznam:

označ.       

a

PASIVA                                                                                                                                       

b

řád.       

č.         

c

Stav v běžném 

účet. období                       

5

Stav v minulém 

účet. období                               

6

označ.    

a

AKTIVA                                                                                                                                    

b

řád.    

č.          

c

Běžné účetní období Minulé úč.období      

Netto                                      

4



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících)

v plném rozsahu k Název, sídlo a IČ účetní jednotky

 31.12.2021, Brdská odpadářská společnost s.r.o.

Dobříšská 56

25210 Mníšek pod Brdy

Účetní období

2021 11867345

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

sledovaném              

1

minulém                   

2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 349 0

II. Tržby za prodej zboží 02 0 0

A. Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06) 03 402 0

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0

A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 83 0

A.3. Služby 06 319 0

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0

C. Aktivace (-) 08 0 0

D. Osobní náklady (ř. 10 až 11) 09 337 0

D.1. Mzdové náklady 10 251 0

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13) 11 86 0

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 86 0

D.2.2. Ostatní náklady 13 0 0

E. Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19) 14 0 0

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17) 15 0 0

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 0 0

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0

III. Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23) 20 0 0

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 0 0

III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 0

III.3. Jiné provozní výnosy 23 0 0

F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 41 0

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 0

F.2. Prodaný materiál 26 0 0

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 27 41 0

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0

F.5. Jiné provozní náklady 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24) 30 -431 0

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33) 31 0 0

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37) 35 0 0

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41) 39 0 0

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45) 43 0 0

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0

K. Ostatní finanční náklady 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47) 48 0 0

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48) 49 -431 0

L. Daň z příjmů (ř. 51 až 52) 50 0 0

L.1. Daň z příjmů splatná 51 0 0

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0 0

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50) 53 -431 0

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54) 55 -431 0

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46) 56 349 0

Sestaveno dne: 06.04.2022

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: nakládání s odpady

Podpisový záznam:

Skutečnost v účetním obdobíOznač.         

a

TEXT                                                                                                                                       b

číslo 

řádku        

c


