Z Á K L A D N Í P O R O V N Á N Í B D A S V J (P R Á V N Í Ú P R A V A O D 1. 1. 2014)
Kriterium

Kdy vzniká

Bytové družstvo (BD)

BD je založeno ustavující schůzí za účasti notáře. Vzniká zápisem do obchodního
rejstříku.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
SVJ může být založeno podle § 1169 OZ vložením Prohlášení o vymezení jednotek v pozemku
do KN. Jsou-li součástí Prohlášení stanovy se jmenovitým uvedením prvních členů statutárního
orgánu (členů výboru nebo předsedy); nevyžaduje se notářský zápis. KN zapíše 3 jednotky do
vlastnictví a s dalšími vklady počká, až mu SVJ doloží výpisem, že vzniklo, tj. že byla provedena
registrace SVJ do rejstříku SVJ u obchodního soudu (netýká se režimu dle zák. č. 311/2013
Sb.).
Nebude-li SVJ založeno Prohlášením, zakládá se podle § 1200 OZ schválením stanov za účasti
notáře. S příjetím stanov musí souhlasit všichni vlastníci (i každý z manželů). Notáři vyžadují
osobní účast. Postup KN při vkládání smluv o převodu je stejný.

Účel vzniku

Právnická osoba
Účetnictví

Záladní kapitál a
vklady členů BD

BD je založeno za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů. Podnikat
může jen v oblasti správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných
osob, případně SVJ. Pro podnikání se vyžaduje živnostenské oprávnění.

SVJ je založeno za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Podnikat nesmí ani se nesmí
přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem
nebo členem. Může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a
pozemku.

Ano. BD musí mít nejméně 3 členy.

Ano. Podmínkou je ale existence nejméně 5 jednotek tří různých vlastníků. Pokud by mělo mít
SVJ méně členů nebo existuje méně, než 5 jednotek, lze založit SVJ i dohodou všech vlastníků.

Podvojné

Podvojné

Základní kapitál BD je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů
družstva. Jde o základní členský vklad, jehož výše je pro všechny členy stejná.
Dalším členským vkladem (DČV) se podílí na koupi domu a pozemku. Člen se
může na základním kapitálu podílet více DČV, spojenými s více jeho předměty
nájmu nebo spojenými s pořízením bytů nebo nebytových jednotek, které BD
pronajímá jiné osobě, případně jako nový člen kterému je přidělen prázdný byt
nebo mu je umožněno rozšíření bytu nebo vybudovat nový byt formou nástavby
nebo vestavby.

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

Volené orgány

Povinně nejméně 3-členné představenstvo + nejméně 3-členná kontrolní komise.
V BD, které má méně než 50 členů možnost variant: 3-členné představenstvo
nebo předseda družstva + nejméně 3-členná kontrolní komise, není-li zřízena
kontrolní komise, působnost kontrolní komise vykonává členská schůze; pak má
každý člen BD vůči statutárnímu orgánu stejnou pravomoc jako kontrolní komise.
Ve stanovách musí být uvedeno, kterou variantu si BD zvolilo. Nelze uvádět, jako
dříve, možnost variant. Členy volených orgánů mohou být pouze členové BD.
Členové představenstva, resp.předseda a členové kontrolní komise se zapisují do
obchodního rejstříku.

Možnost variant. Výbor, který má nejméně 3 členy nebo předseda společenství. Kontrolní
komise není povinná, je-li zřízena, musí mít nejméně 3 členy, nebo lze variantně zvolit
kontrolora (jednu osobu). Ve stanovách musí být uvedeno, kterou variantu si SVJ zvolilo. Nelze
uvádět, jako dříve, možnost variant. Členové volených orgínů nemusí být vlastníci jednotky!
Členové výboru, resp. předseda a členové kontrolní komise nebo kontrolor se zapisují se do
obchodního rejstříku.

Funkční období
členů volených
orgánů

Nejvíce 5-ti leté. Funkční období končí všem členům volených orgánů stejně.

Nejvíce 5-ti leté.

2.
Zápis do veřejného
rejstříku

Hlavní zákony,
vyhlášky a ostatní
dokumenty, kterými
se řídí

Vlastnické vztahy

Souhlas s
převodem
družstevních bytů
do vlastnictví členů
družstva
Pevod vlastnických
práv k jednotce z
BD na člena
družstva
Převod
družstevního podílu
člena BD či
vlastnických práv
vlastníka jednotky
na třetí osobu
Předkupní právo

Zastupování při
spoluvlastnictví

Ano. Založení BD - kolek 6 000,- Kč. Volby volených orgánů (i když se jedná o
stejné osoby), změny stanov či změny v dalších, povinně zapisovaných údajích kolek 2 000,- Kč.
Zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích - ZOK), některá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, pokud se vztahují také na bytové družstvo (OZ) - pozor,
zde vyjma ustanovení o nájmu bytu!, zákon č. 104/2015 Sb kterým se mění
zákon č.67/2013 Sb., zákon kterým se upravují některé otázky související s
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s
byty, schválené stanovy případně Domovní řád (je-li vydán). Vše v aktuálním
znění.
BD jako právnická osoba vlastní dům a pozemek, vlastnické právo je zapsáno v
KN. Členové vlastní družstevní podíl. Spoluvlastnictví družstevního podílu je
automatické u manželů pokud jsou společnými členy v BD. Zákon umožňuje i
vlastnictví družstevního podílu jen jedním z manželů. Pokud spoluvlastnictví
družstevního podílu jinými osobami stanovy neomezí, můžou být spoluvlastníky i
jiné osoby.

Ano. Vznik (registrace) SVJ - kolek 6 000,- Kč. Volby volených orgánů (i když se jedná o stejné
osoby), změny stanov či změny v dalších, povinně zapisovaných údajích - kolek 2 000,- Kč.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a související předpisy, zejména nařízení vlády č.
366/2013 Sb., nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým
spoluvlastnictvím a zákon č. 104/2015 Sb kterým se mění zákon č.67/2013 Sb., zákon kterým se
upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a
nebytových prostorů v domě s byty, schválené stanovy případně Domovní řád (je-li vydán). Vše
v aktuálním znění.
Vlastník vlastní jednotku, která sestává z bytu či nebytového prostoru a podílu na společných
částech. Společnou částí je pozemek a společné části domu. Vlastnické právo k jednotce je
zapsáno v KN. V KN je také zapsáno, zda je spoluvlastnictví manželů vedeno jako SJM nebo v
případě rozděleného majetku jako podílové spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví jednotky jinými
osobami je možné.

Není-li již ve stanovách BD uvedena povinnost BD převést jednotky po splnění
určitých podmínek, rozhoduje o jejich převodu členská schůze nejméně
nadpoloviční většinou přítomných členů schůze, která je usnášeníschopná, plokud
stanovy k tomuto rozhodnutí neuvádějí potřebný vyšší počet hlasů.

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

"Smlouvou o převodu vlastnických práv k jednotce". Smlouvu a "Návrh na vklad
vlastnického práva" do KN podává převodce - BD. Kolek na návrh 1000,- Kč.
Převod jednotky, jejíž součástí je byt, garáž, sklep nebo komora je od daně z
nabytí nemovtých věcí osvobozen (§ 8, 9 zák. č. 340/2013 Sb.).

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

Převod družstevního podílu "Smlouvou o převodu družstevního podílu",
podepsanou převodcem - členem družstva i nabyvatelem ověřeným podpisem.
Převod nabývá účinnosti až převzetím smlouvy družstvem nebo pozdějším datem,
uvedeným ve smlouvě. Nabyvatel přebírá družstevní podíl po převodci včetně
jeho práv a povinností. Družstvo převod zaregistruje a zapíše nového člena. Daň
z nabytí nemovitých věcí se neplatí.
-----------------

Spoluvlastníci družstevního podílu mají 1 hlas. Pro jednání na členské schůzi
vystupuje vždy jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu.

Převod vlastnických práv k jednotce "Smlouvou o převodu vlastnického práva k jednotce".
Podléhá dani z nabytí nemovitých věcí (ve výši 4% z ceny zjištěné dle znaleckého posudku nebo
sjednané ve smlouvě o převodu. Převod se zapisuje do KN. Kolek na vklad vlastnického práva k
jednotce do KN je 1 000,- Kč.
Předkupní právo v případě, že je vlastník spoluvlastníkem např. nebytového prostoru či bytu, se
od 1.1.2014 neuplatňuje.
Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči
SVJ, což platí i pro účast a hlasování na shromáždění. To platí i u manželů, kteří mají jednotku v
SJM. Nezvolí-li si společného zástupce, za jednotku nelze hlasovat, i kdyby byli přítomni na
shromáždění všichni spoluvlastníci jednotky. Zástupce hlasuje za jednotku hlasem, jehož váha je
dána podílem jednotky na společných částech.

3.

Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční větiína členů
BD. O většině záležitostí rozhoduje nadpoloviční většina přítomných, nevyžadujeli zákon nebo stanovy účast členů, majících vyšší počet hlasů.

Shromáždění je způsobilé usnášet se, jsou-li přítomni vlastníci s nadpolovičním počtem hlasů
(podílů). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek,
ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se všem vlastníkům jednotek
velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a
pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech
vlastníků jednotek.

Náhradní schůze

Není-li členská schůze usnášeníschopná, je svolána a rozhoduje náhradní
členská schůze, za podmínek a hlasovacím kvórem dle stanov.

V SVJ se náhradní schůze shromáždění nekoná.

Per rollam
(rozhodnutí mimo
zasedání)

Ano, pokud je uvedeno ve stanovách.

Ano, pokud je uvedeno ve stanovách.

Zástavní právo

Zákon umožňuje zastavit družstevní podíl, pokud stanovy zástavu družstevního
podílu nazakazují. Možnost zástavy lze formulovat ve stanovách i selektivně,
variantně apod.

Vlastník může jednotku zastavit.

Získání úvěru k
opravám,
rekonstrukci a
modernizaci

Ano.

Ano.

Pokud se v BD uvolní byt, např. vystěhováním neplatiče, může BD přijmout
nového člena a přidělit mu byt za úplatu - další členský vklad, jehož výši určí
členská schůze. Pokud se uvolní byt např. úmrtím člena, spadá nájem jako
součást družstevního podílu do dědického řízení. Pokud není dědic, přebírá
družstevní podíl stát a výsledek vypořádání záleží na jednání BD s příslušným
státním orgánem.

Pokud se uvolní jednotka (např. proto, že vlastníkem je neplatič) uspokojí se pohledávky všech
věřitelů, ale SVJ jednotku nezíská.

Podnájem se souhlasem představenstva nebo členské schůze a za podmínek
daných stanovami, rozhodnutím členské schůze nebo představenstva. Pokud je s
podnájemcem problém, řeší jej BD s členem družstva, který je za byt zodpovědný.

Pronájem bez souhlasu SVJ, pouze oznamovací povinnost pronájmu s uvedením především
počtu osob pro rozpočítání nákladů na služby. Případné problémy s nájemcem bytu řeši SV s
vlastníkem.

Výnosy z pronájmu
nebytových nebo
společných prostor

Jsou příjmem BD - právnické osoby.

Výnosy z pronájmu společných prostor případně z nebytových prostor, které jsou ve
spoluvlastnictví vlastníků jsou příjmem vlastníků, nikoliv SVJ. Během roku se příjmy a
náklady vedou v účetnictví SVJ. Po ukončení běžného roku SVJ vydá vlastníkovi
potvrzení o jeho podílu na získu z pronájmu, které je podkladem pro jeho daňové
přiznání. O použití podílu z pronájmu, který vlastníkovi přísluší, rozhoduje každý vlastník
samostatně. Nelze tedy rozhodnout na shromáždění, že příjem bude použit jako příspěvek na
správu domu, pokud o tom nerozhodnou všichni vlastníci.

Daň z nemovitých
věcí

Hradí BD

Hradí každý vlastník za svoji jednotku.

Hlasování

Uvolněný
byt/jednotka

Podnájem/pronáje
m bytu

Plná moc pro člena bytového družstva
Já, níže podepsaný/á

……………………………………..

datum narození

…………………….

místem trvalého pobytu

……………………………………………………………………

člen bytového družstva Na klášterním 6, bytové družstvo, IČ 624 08 623, sídlem
Na Klášterním 1898/6, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00

t í m t o z m o c ňuj i
pana/paní

……………………………………..

datum narození

…………………….

místem trvalého pobytu

……………………………………………………………………

k účasti na členské schůzi bytového družstva Na klášterním 6, bytové družstvo,
IČ 624 08 623, sídlem Na klášterním 1898/6, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00, která se bude
konat v úterý 11. října 2016 od 20.00 hodin v místnosti prádelny v suterénu domu č. p. 1898
s tímto programem:









Zahájení, prezence
Volba řídícího schůze a zapisovatele
Schválení účetní závěrky za rok 2015
Schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a
investice (fondu oprav)
Převody do vlastnictví:
•
výklad postupu převodů (P. Gogela, SMBD Těšnov jako host),
•
projednání, hlasování o realizaci převodu družstva do SVJ
Diskuze
Závěr

Tímto zmocněním pověřuji zmocněnce pana/paní …………………….., a to v plném rozsahu
a zcela bez omezení, k zastoupení na členské schůzi a výkonu všech práv člena bytového
družstva, zejména k diskuzi a hlasování ve všech projednávaných věcech, jakož i
k podepisování všech nezbytných písemných dokumentů, které s členskou schůzí, jejím
průběhem a s projednávaným programem jakkoliv souvisí.
Vznikne-li pochybnost o tom, zda tato plná moc zmocňuje v rámci členské schůze
zmocněnce k právnímu jednání, byť v této plné moci přímo nespecifikovanému, potom
prohlašuji, že je mnou i k takovému právnímu jednání touto plnou mocí v plném rozsahu
zmocněn.
V Praze, …………………………..

…………………………
zmocnitel

Shora uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám

…………………………
zmocněnec

Plná moc pro manžele – společné členy bytového družstva
My, níže podepsaní manželé
……………………………………..

a

……………………………………..

a

……………………………………..

datum narození
……………………………………..
místem trvalého pobytu

……………………………………..…………………………………….

společní členové bytového družstva Na klášterním 6, bytové družstvo, IČ 624 08 623, sídlem
Na Klášterním 1898/6, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00

t í m t o z m o c ňuj e m e
pana/paní

……………………………………..

datum narození

……………………………………..

místem trvalého pobytu

……………………………………..…………………………………….

k účasti na členské schůzi bytového družstva Na klášterním 6, bytové družstvo,
IČ 624 08 623, sídlem Na klášterním 1898/6, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00, která se bude
konat v úterý 11. října 2016 od 20.00 hodin v místnosti prádelny v suterénu domu č. p. 1898
s tímto programem:









Zahájení, prezence
Volba řídícího schůze a zapisovatele
Schválení účetní závěrky za rok 2015
Schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a
investice (fondu oprav)
Převody do vlastnictví:
•
výklad postupu převodů (P. Gogela, SMBD Těšnov jako host),
•
projednání, hlasování o realizaci převodu družstva do SVJ
Diskuze
Závěr

Tímto zmocněním pověřujeme zmocněnce pana/paní …………………………………….., a to
v plném rozsahu a zcela bez omezení, k zastoupení na členské schůzi a výkonu všech práv
člena bytového družstva, zejména k diskuzi a hlasování ve všech projednávaných věcech,
jakož i k podepisování všech nezbytných písemných dokumentů, které s členskou schůzí,
jejím průběhem a s projednávaným programem jakkoliv souvisí.
Vznikne-li pochybnost o tom, zda tato plná moc zmocňuje v rámci členské schůze
zmocněnce k právnímu jednání, byť v této plné moci přímo nespecifikovanému, potom
prohlašujeme, že je námi i k takovému právnímu jednání touto plnou mocí v plném rozsahu
zmocněn.
V Praze, …………………………..

…………………………
zmocnitel

Shora uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám

…………………………
zmocněnec
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23

1563

1561

24

3643

3543

B, lV

B.nkovní l]Věry a úpomoci

c,l

25

PodPis o§oby odpovědné

,í,S _rý.(

Teleloni , ) ,ťr,,,

zpÉ@Váno v sou adu s vyhláškou
5002002 sb, ve zněnipozdó]iió přédp§ú

Výkaz zisku a Ztráty
v zjednodušeném rozsahu
V

celých tisícíchKč

k 31.12.2015

Na Kláštemim 6,
bytové d ružstvo
Na Klášlerním ,1898/6
162 00 Praha 6

lč
62408623
označen

Nézev a sidlo účetníjednotky

Název ukážátele

čtsto skutečnost v účetnímobdobí

ádkU

Vybíanéín

minúlém

1

Náklády Wná|ožónó na prcdanó žboží

2
3

B.
6

c.

1

D-

8

odplsy dloLlhodobého néhmotného á hmotnóho m.j.tku

E,
lll

Tržby z prcdeje dloLlhodobého

lV
H.

l,

J.

vlll,
K,

lx

a

materiálu

41

19

19

á

kompl.xních nákladŮ

11

12

459

415

ost tní provozna náldady

14

27

27

Pievod pDvozních výiosú

15

Přévo.i provoznícn nánadú

16

provozni vý3lédék ho§podaňénI

17

419

410

Tžby2 píodeF enných papid

13

3 podllú

ProdaEá cenné pápí.y a podílý

19

Výnosy z dlouhodobého frnanéniho majetku

20

Výnosy z kátkodobého íinančníhomaj6tku

21

Nákl.dy ž finančnlho hájétku

22

Výnosy z pl€c.něni

23

einých papí.! ad.íiválů
p.pirú. d.rlvátu

M,

změna štavo rezeřv á opŘvných polor9k Ve inánóni obl.stl

x,
N,

ostátniínánén výnosy

24
25
26

32

27

ía6

185

5

6

_1§9

-16?

16

15

2a

osi.tni íinenčnináklady
Pievod íinaičnichýýno5ú
převod

fl

30

nančníchnákladů

Flnánčnl výsléd6k ho§podalónl

o.

6

13

Nákl.dy z př.caněnicěnných

xll,

2a1

o§t lnl Píovozni výiosy

L,

o

24a

10

změn. stevU režéřva opravných položekv p.ovoznl obla3tl

G.

245

9

nrjětku. msieíiálu

zfutalková cená prodaného dlouhodobého majótku

216

oaň z přijňú za běžnou č|nnost

32

označen

Název ukézat6le

číslo skutečno§
řádkU

w3l.d.k ho.podař.íl
xlll,

v účetnímobdobí

minulém

Vybraném

žá bčžnouělnnort

244

22a

0

0

40

241

22a

41

260

213

llnořádnó výno.y

R,

36

s.

D.ň z píjmú,mlmořÉd íčlnn6ť

Mholádný vr.l.tt k ho.pod.ř.ňi
Př.vod podilu n.

T,

vFl.dtu ho.Podal3ní

Wsl.&r ho.Poftř.ní

38

tpo|Bénlkúm (+l)

2a l:č.tnl obdobl (+l')

W.l.d.lt ho.pod.bnl pl.d zd.nóním

30

Podpis osoby odpo\Édné

,1

i:o

tt,

Tol.ioň

,{

/1/_

příloha k účetnízávérce

Na klášterním 6, bytové družstvo
Pratra 6, Na klášterním 6/1898, PSČ 162 00
Přiloha je zpmcována v souladu s vyh]áškou č. 50012002 Sb., kterou se prováději
něktelé ustanovení, Z.ikona o ťičetnictvíč. 563/1991 sb., ve zněni pozdějšich předpisů
Údaje přílohy vycházení z účetnichpisemnosti úietnijednótky (účetnidoklady, úeetni
knihy a ostatní) a z dalšíchpodkladů, které má úč€tnijednotka k dispozici.

Přílohaje zpracována za účetníobdobí:

1,1.2015_31.12.2015

I. Obecné informace:

j9fu9lb1
Na kláštemím,
naitemi;, bytové
]ednoIky: --1-Na
byto"é družstvo
d,už,tu;
"]@!y4it7-temlm

Náz91 ucethi
Nazeý
!četní

sj4!9,

on898 P§č 16200

Družstvo

.

-

624 08 623

Den,,zniku-

Dn|Laqisn

předmět činnosti.

Stalutáťní ofgán.

_

Prcnájem nemovitostí, b}tových a neb}tových prost or
s posk},továnim pouze zíkladni služeb spojených s

]lronáimgm,

před§€da Představen§tva:
Václav Vnína, dat. nar. 12. února I9']z
Praha ó - Břevnov, Na klašternim 1898/6, Psť' I62 00
člen před§távenstvai
Miroslav Brožíček,dat.naL22. ziří 19'14
Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1898/6. PsČ 162 00
čl€n př€dstaven§tva:
Pavel Kučera. dat. nar, 14, dubna 1976
Plaha 6 - Břevnov. Na kláštemím ] 898/6. PsČ 162 00
Člen před§taven§tva:

učetníohdóhí
Rozvahol,ý den.

Karolina otrubová, dat, nar. l5, května l975
Praha 6 - Bievnov. Na kláslerním l898/6, PsČ l62 00
2015
31.1220l5

II. Právní rámec účetnictví
BD vedlo v loce 2015 účetnictvív §ou]adu se zák, č.563/199l Sb., o
účetnictvi,v platném znění. a vyhláškou č. 500/2002 Sb,, v platnóm zDění. Účehictví je
vedeno u správce na zakladě Přikazní smlouvy.

I]l. Uschova účetníchzáznamů:

V pťovozovně splávce domu Atest Reality spol.

s

r,o, Rooseveltova 6i5/34. Praha ó, staré

účetnídoklady a část účetnichdokladů aíchivována u BD v domě Na klášterníň 6. P.aha 6,

IV. BD ve sledovaném období:
_raýa:l)) neoosazenc v rozýaze,
Závazky po lhů

Nej§ou

!{

b.y]y

260.831,64 Kč před zdanenim, áan z piijmů: t o:+o
Kč, zisk po zdanění: 244.491.64Kě
t:+OZO:+PIO800 ueae"ý u Č"ske spoiite]ně,
.,ůsla]ek k 31.12,20l 5 celkcm 4,407,226,1] Kč

Rozpis bunkovních účtů

]ó]48l]3g/0800 vedeni V ČeskésnoiilelnÉ.
zůstatek k 31.12.20l5 celkem 461,289.3l Kč

3áru banko|nich

633619819'l17990 vedený v Modré pyramidě,
7.ůslatek k ]i_12.20l5 celkem 1,544.278,11 Kč
510-6336198'7q7 ]07s90 ,,edenv v Vodré p) rarliL]ě.
zů§talek k 31,12.20l4 celkenr ,3,643.268,02 Kč

úýěrů:

Dolace:

N9bJ]y
],Iejsou
DoměrIE daně z příim,ů za míru|éúd_9fu| Nehyly
Zamčs!úanťi
Neisou
M!]llEL:llEglýzástavnímprávenl Není
4,4ujctt-k n,l,t*h lt_i v ro:ýaze
_
_
-,

--

Nylluzqlpqae4glb lP!_JryZS]irEa_4gn49_§_L.12,qeuhrazenépohledávky,
v. použitémetodv účtování:

l
l

Uěetnictví bylo vedeno v souladu se ziikonem o účetnictvič. 563/l99] sb., vyhláškou
č. 500/2002 Sb. a českými účeinímistandardy prostřcdnictvím výpočetnítechniky.
Odpisové metody
Drobný hmotný majetek v hodnotě do Kč 40 000,_je účtován do spotřeby na účel50l
Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku nej§ou uplatněny,
Učetni odpisy dlouhodobého hmotného majetku nejsou uplatněny,
Způsob oceňování:
- nakoupené zasoby a DHM se oceňujipořizovac'cenou
- ve vlastní režii se nev},tváří zásoby ani hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
Způsob stanovení reprodukčnípořizovaci ceny: Nebylo poLržito
Předpis záloh na §]užby se účtujena analytických účtechúčtu324 Přijaté zálolry, Náklady
na služby, kteíése,v}účtovávajívlastnikům se účtujina ana]}.tických účtechúčlu315 ostatni pohledávky.

sestaveno dne:

sestavil:

Podpis statutáŤního zástupce:
/\!

]
]

,/|_

/"

L"-

2-

