
Příloha č. 1: Směrnice _ Pokladna, pokladní operace

# sMĚRN|cE - PoKLADNA, PoKLADNí oPERAcE

mrrrlŘ-'a,x.icn1

Vedení pok|adny, postupů při manipu|aci s pokladními hotovostmi a úitování o pok|adních operacích se řídí
přís|ušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o Účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále vyh|áškou
č.5oal2a02 Sb., kterou seprovádějí některá ustanovení zákona ě.563i1991 Sb', oúčetnictví, veznění
pozdějších předpisů, pro Účetníjednotky, které jsou podnikateli Účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
a dále Českými účetními standardy a určité postupy také zákonem č.262t2O06 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějŠích předpisů.

A. obecná část

PenÍze, ceniny

Úetuje se zde o stavu a pohybu:
a) hotovosti na základě pok|adních dokladů,
b) šeků přijatých místo hotových peněz,

c) poukázek k zÚčtování (například poukázky na odběrzboŽí, s|uŽeb).

Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované uýp|aty, depozita, pokud neby|y ve vtýp|atní den předány
příjemcům.

Stav peněz v pok|adně ne|ze nahrazovat stvnenkami či úpisy. Peníze v hotovosti svěřené pracovníkům
k pouŽití na předem stanovené úče|y a šeky vydané k pouŽití se účtují jako poh|edáuky za zaměstnanci,
popřípadě spo|ečníky.

Na analytických úětech se vede stav a pohyb va|ut šeků, poukázek k zúětování zněiících na cizí měnu
odděleně pod|e jednotlivých měn-

Dále se zde účtuje o stavu a pohybu cenin' jako jsou napřík|ad:

a) poštovní známky,
b) dá|niční nálepky'
c) kolky,

d) telefonní,
e) ostatní karý' mají.|i hodnotu, ze které bude moci byt po vydání do uŽivánÍ Čerpáno před jejich vydáním,
f) zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod.

Ceniny svěřené pracovníkům k pouŽití na předem stanovené úče|y se účtujíjako pohledávky za zaměstnanci,
popřípadě spo|ečníky"

Rozdily vznik|é při inventarizaci pok|adní hotovosti a cenin se povaŽujíza schodek, popřípadě přebytek.

B. Vnitropodniková úprava

V účetní jednotce jsou od vedeny tyto pok|adny:

o pok|adna korunová,
. pokladna EUR,
r pokladna USD,
r pokladna PLN,
o pokladna HUF
r pokladna CHF



Pokladní pracovník vydává a přijímá peněŽní prostředky pro potřeby zaměstnanců Účetní jednotky
v souvislosti s p|něním sqých pracovních povinností v určených pok|adních hodinách.

V korunové pok|adně smi zůstat denně hotovost maximá|ně ve výši 500 000 Kč. Prostředky nad tento
stanovený |imit je nutné ihned předat pověřené osobě k odvodu do trezoru.

Pro disponování s pokladní hotovostíje pověřen odpovědný zaměstnanec Účetníjednotky' K dok|adům musí
být vyhotoven uýdajový pokladní dcklad nebo vyÚčtování tuzemské (zahraniční) pracovnÍ cesty. Týo dokÍady
budou před výp|atou předloŽeny k odsouhlasení odpovědnému zaměstnanci, jínak nesmí být doklad
proplacen. obdobně toto platí i pro příjmové pokladní doklady' ZaměstnancŮm je moŽno poskýnout provozní
jednorázovou nebo stálou zálohu, kterou jsou povinni vyúčtovat' o tom, komu bude poskýnuta stálá provozní
zá|oha, rozhocluje majitel firmy' PoskýnutÍ jakéko|iv provoznÍ zálohy bude zachyceno v Účetnictví jako
poh|edávka za zaměstnancem, případně za spo|ečníkem, nikdy nesmí b1ýt poskýnuta zá|oha bez vyhotovení
ýdajového pok|adního dok|adu'

Zaměstnanci odpovídají zaÍo, Že daňové doklady, jejichŽ prop|acení budou poŽadovat, budou mít ná|eŽitosti
pod|e $26 anás|. zákona č,'235l2004Sb', odani zpňdané hodnoty, veznění pozdějších předpisů'
Zaměstnanci budou pravidelně seznamováni (proškolováni) s náleŽitostmi daňových dok|adů a s jejich
případnými změnami.

Pro evídenci všech pok|aden se vedou v počítaěové podobě (v příslušném účetním software) pok|adní knihy.
Kontrola zůstatků je prováděna běŽně s počítačovými sestavami, a to vŽdy po zaúčtování pok|adních
dok|adů, nejméně 1x měsíčně.

Pokladni hodiny jsou určeny nás|edovně:

" Pondělí dopoledne: 8.00 hod. - 11.00 hod'
. Čtvrtek dopo|edne: 8'oo hod. - 11.00 hod'

Výše uvedené pok|adny budou v Účetnictví rozlišeny samostatnými analytickými účty. Současně tak budou
analyticky č|eněny i Úéý Peníze na cestě a Vatuty na cesÍě (syntetický účet 26í).

KaŽdý výdajoyý a příjmov.ý pok|adní doklad bude očíslován pod|e předem stanového způsobu Čís|ování
a dále bude obsahovat veŠkeré předepsané ná|eŽitosti. Na výdajovém a příjmovém pok|adním dok|adu bude
uvedeno datum skutečné výp|aty' niko|iv datum, které je uvedeno na paragonech, stvzenkách apod.

Doklady' které chtějí zaměstnanci, spoleěníci apod. prop|atit, předloŽí k proplacení jen v tom případě,
Že v pok|adně bude dostatek prostředků. V případě, Že tyto prostředky budou chybět, je nutné neprod|eně
provést dotaci pok|adny.

Níkcly se nehude Účtovat o proplacení dok|adŮ' pokud v pok|adně není dostatek prostředků, tzn. nikdy
se nesmí stav pok|adny dostat do mínusu'

Datum vydáni Učinnost od Jméno odpovědné osoby Podpisový záznam odpovědné osoby

1. ěervna 2009 í. ledna 2009

Vydává Účtáma Bc. Hana Janečková

Zpracoval Úětárna Bc. Hana Janečková

Kontr"oloval jednatel Marian Cerný

Počet stran 2

Přílohy 4



PřÍIoha č. 2: Dopis uznánípohledávek

V ostravě 24.|edna2010

odsouh|asení poh|edávek k 31.í 2.2009

Y áŽení obchod n í partneři,

v souvis|osti s ustanovením $ 29 a $ 30 zákona o úěetnictví c. 563/91 sb. Vás Žádáme
o odsouh|asení seznamu neuhrazených pohledávek, které má naše organizace ve vztahu k Vaší
spo|eěnosti ke dni 31'12'2009 zaneseny v Účetnicfuí.

Děkujeme za spolupráci a Žádáme o zaslání potvrzené kopie do 7 dnů. Jakéko|i rozdí|y mezi Vaším
potvzením a údajiv účetnicfuí našíorganizace budou předmětem okamŽitého prověření' Jest|iŽe kopie
nebude vrácena do 14-ti dnů, povaŽujeme inventarizaciz VaŠí strany za odsouhlasenou.

S pozdravem

Bc. Hana ,laneexova! /
Finanční účtárna Í /
Tel: 599 526 513 l/
e-mail:

Příloha
2x potvrzení uznání pohledávek



PříIoha č.3: Přehled opravných položek



Příloha č.4: Daňové přiznání společnosti
l{ež začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pakyny'

Firtančnímu úřadu v. ve, pro

Ostrava IT
01 Daňové identifikační číslo

c,2,4 1 6,8 1 3 3 1

02 ident!íikační Óís|o

1q,r,6,8,t,3,3 tJ
03 Daňové přiznáni1) ctisk podaciho razítka íjttančniho ÚřaduG"Ť-]mffi
BŮvi:dy pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

04 KÓd rozlišení typu přiznání

Zdaňovaci období podle $ 17a pism' [l ,atonut:__J

Počet podí|ových Íondů,
jejichŽ majetek je obhospodařován

PoťacJové čís|o podí|ového Íondu

Počet pří|oh íl' r:ddí|u

Počet zv|áštních pří|oh8)

Počet samostatných přííohg)

L_l
t_l

\-,
[]

p*dle š*kona č. 5ss1"Í992 Sb', o
za zdaňovací obdobÍ

od

t' **DíL . údale * poplatníkovi

05 NázeV právnické osoby

pŘřffiruŘNI
k ďani a příjrnů právnických osob,

daních z příjrrů, ve znění p*zdějších
nebo za obdobi, za které se podává

0 1 0 r 2 0 0,9 3 1 r 2r2 0 0 9

{podílovém fondu)6)

E UrR E,X M E D T C A,, s,p o,1 s r o

rl\t r tlir it I ,,i

06 Sídlo právnické osoby
a) ulice a čisio orientační, část obce a čís|o popisné

V' ý S.t a V n i 6 0 4
i/i

předpisů {dá|e jen ,,zákon,'}

daňnvó přianání

do

b) obec

Ostrava
d) státlkÓt1 státu

ac
e) čís|o te|efonu

599,526 513

^\ r:eč

10300
f) čís|o {axu

T)L -*.-'.-- , *-t---J

fi7 Bankovní spojení

5 5 0 7 B 0 5,0 0 3 / Z 1 0 0 i1

ÚB Fřiznáni zpracoval a před|oži| daňový poradce1)

Ú9 P|ná nioc daňovéhc poradce k zastupování u|rrŽena u finančního Úřadu dne,)

10 Zákonná povinnost avěřerrí účetní závěrky auditorem1}

11 Učetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcÍch a o přÍjmech a výdajích' při|oŽeny1).7)

12 Spojení se zahranÍčnimi rlsobami1)

13 H|avni {převažLtjící) činnost

Korrně zhr>ž1 za riňa.l pm iahn r,] :l šíhn nrnrloia : nrnrlaivq!orrrv IJLVUS_JE o _yLVusJ

klasiÍjkace CZ.NACE,)

í-*l
I

\-___:___-]____-,,--

25 5404 MFin 5404 - vzor č' 19 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2009)



ĎIř' a7A1t'a1??1

ll' oDD|L . daň z příjmů právniekýclt *sob {dá|e jen ,,daň.'}

Rádek Název poioŽky
Vypiní v celých Kč

paplatnik íinanční úťad

1 0u)

VýsIedek hospod;iřeni iŽisk +' utráta *)3) nebo rozdí| mezi příjmy a výt1aji3)

31.12.2009ke dni
9 340 307

an8\
Cástky neoprávněně zkr"ecující při1my {$ 23 odst' 3 písm' a) bod 1 zákona)a lrodnota
n*peněŽrích pří1mu |$ 23 cdSl. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
hcspodaření nebe v rozdí|u mezi p:říjny a výdaj! na ř" 10

30u)
Cástky. o které se pcd|e $ 23 odst" 3 pisnr. a) bodŮ 3aŽ12zákona ZvyĚuje yýsledek
hospodařeni nebo rozdí| mezi přijnry a výdaji na ř. 10

40
Výclaje (nák|aciy) neu:trávané za výda'je {nák|ady) vynaloŽené k c]nsaŽeni' zajištění
a udrŽeni přijmů ($ 25 nebo 24 zákana)' pokud jsou Zahrnuty ve výs|edku
hospodaření lrebo v rozdí|u nlezi příjmy a výdaji na ř. J0

r. 067 010

50
Rozdi|. o kteqi orjpisy hnrotného a lrehmotnélro nla1etku ($ 26 a $ 32a zákona)
uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené pod|e $ 26
aŽ 33 zákona

61u)
Uprava zák|adu daně
s iikvidací

$ 23 odst, 8 zákona případě zrušení poplatnika

Ar8 |

70 Mezisoučet (ř. 2Ů + 3Ů + 4Ů + 50 + 61 + s2) r 067 010

100
Při1my' ktcté nejsou přednictcm carrč pod|e $ 1B odsl. 2 zákana. pokud 1sou
za|rrnuty ve výs|edku hospodaření nebo v rozdí|u mezi příjnty a výclaji {ř. 10)

101

Příjnty' jeŽ u pop|atníků kteří neby|i zaloŽeni nebo zřízení za úče|em podníkání,
nejsou předmělem c]anó podle $ 18 odst. 4 a .'|3 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výs|edku hospodaření nebo v rozdí|u mezi příjmy a výdaji {ř' 10)

'l l08)
Příjmy osvobozené od daně podle $ ,l9 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku lrospoclařeni nebo v rozdí|u mezi příjnry a výdaji (ř" 10)

1118)
Cástky, o které se pod|e $ 23 oclst. 3 písm' b) zákcna sn!žuj* výsledek hospodaření
nebo rozdí| mezi příjmy a výdaji {ř. 10)

11 )8\ Cástky, o které |ze podle $ 23 rdst
ne|ro rozdiI mezi příjmy a výdaji (ř'

3 písm' c) zákona sníŽit výsledek hospodaření
10)

124 Pří,jmy nezahrnované do zák|adu daně pod|e $ 23 odst. 4 pisnr' a) zákona

13Ů Pťíjmy nezahrnované do základu daně podle $ 23 odst. 4 písnr. b) záknna

llnSr Příjmy a částky podle $ 23 od$t. 4 zákr:na, s výjimkou příjmů pod|e $ 23
ocist' 4 písnt. a) a b) zákona, nezalrrnované do zák|adu tJaně

15Ú
Rozdí|' a který odpisy hmotného a nehmotnélro majetku stanovené podle $ 26
až 33 zákona převyšitjí odpisy tshoto majetku uplatněné \l úČetnictví 344 162

1 Gfi8)
Souhnl jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených
na doSaZeni. ZaJIstenl a UdrŽeni prljmu prevysuji iraklady uplalnene v ucetn}ctvi

1 i318)
Uprava zák|adu caně pod|e $ 23 odst.8 z.ákona v případě zruŠení pop|atníka
s |íkvirjací

'1{]28)

sli z nřl l nh: ň 1
r10 000

170
í\4ezistlučet
{ř. 1t]0 + 10,J + 110 +'j11 + 112+ 12Ů+ 130 + 140 +,'|5Ů + .160 + lsl + 162) 41 4 162

2



Pří|oha

Daňové identif]kační čís|o; u podí|ového fondu se uvede daňové
icientifikačnÍ čís|o investični spo|ečnosti cbhospodařujícÍ jeho majetek

f c,z,4 -1 ,6,8,1,3,3,1. , j

č. í t|. gddí|u

Pořadové čís|o
pocii|ového fondu

irientiťikační čís|o; u podí|ovéha
ícndu se tento Údaj nevyp|ňuj*

41681331
Á. Rozdě!*ní výdajů {nák|adů}, které se neuznávají za výdaje (nákIady} vynal*žené ťra do$ažení' zajištěni

a udrŽení přij'nů' uvedenýeh na řádku 40 podl* účtovýeh skupin účtové třídy * náklady

B. sdpisy hmotného a nehrnotného ma!*ÉB<u

a} Daňové odpisy lrmotného a rrehr*':*tnéhe n*ajetku up|atnĚn6 'iako výdaj {náklad} na dosařenÍ, zajiětění a udrŽení zdanilelných
příjmů pod|e $ 24 adst. 2 písm' a} zákcna

b) Účetní odpisy hrnotného a nehmoíného m*j*tku upiatněné jako výdaj {náklad) na do*aŽení, zajiětění a udrŽení zdanite|ných
příjmů pod[e $ 2{ odst. 2 písrn" v} zákcna

Rádek Název Účtové skupiny (včetně číse|ného cznačení)
Vyp|ní v ce|ých Kč

poplatnik íinanční Úřad

1 \'l ? 2anra747r--^JLJ .\U}J!UZU.ILOUE 218 I22

2 51B 900 - ostatni služby 40 000

3 543 - Dary 491 615

4 545 - OstaLni pokuty 23 BI2

5 546 100 odpíS poh]edávek 11 598

t) 549-Mankaaškody 3B 037

7 559 - Zákonné opravné po1ožky 4 r 585

I 5B2-Mankaaškody 12 399

I 5BB ostatní mimořádné nákladv 49 183

10 501 400 PHM 10 261

11 54I 100 _ ZŮstatková Cena HM 4 392

|í

'! 3 Ceikem 1 067 010

Rádek |!ázev poloŽky
Vyp|ní v ceíých KČ

pqn|áin}k -*l ťil1ančrí ůTád

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpiser.e skupiny .1 11 751

2 {neobsazeno)

J odpísy hnrotného a nehmotného rna'jetku zařazenélro do odpisové skupiny 2 5 510 690

4 odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného cío odpisové skupiny 3 1B 510

5 odpisy hrnotného n:ajetku zařazenóho tio odpisové skupiny 4

6 Odpisy |rmotného n'rajetku zařazeného do odpisové skupiny 5 384 r13
7 Odpisy hmotného majetku z'aťazenéha do odpisové skupíny 6

Ó Odpisy hmotného majetku pod|e $ 30 odst. 4 zákana'
Ve znění Účinném do 31. r:rosince !0Ů7

I Odpisy hmotného rrrajetku podle $ 30 odst. 4 aŽ 6 zákona

10
Odpisy nehmotného majetku podle $ 32a zákona, zaevidovaného co ntajetku
poplatníka ve zdaňovacích obdobich započatých v roce 2Cl04 a prŽdě]i

11 Dariové odpisy hmotného a nelrmotného majetku ce|kem 5 99r 724

1E

Učetrrí odpisy. s výjin:kou uverjenou v $ 25 odst. 1 písm^ zg) zákona' u hnrolného
ma,jetku, kteryÍ není vymezen pro úče}y zákona jako hmotný majetek. a nelrnrctného
nrajetku, který se neodpísuje pod|e tohoto zákona, up|atněné pod|e $ 24 odst' 2
písm. v) zákana jako výdaj {náklad) k dosaŽení, zajištění a udrŽení zdanitelných
příjmri' Pro nehmatný majetek zaevidovaný do majetku pop|atníka do 31. prosince
2000 se poriŽije:ákon ve znění platném do uvedeného data' a to až dn doby jeho
vyřazení z majetku poplatnika

500

3



KAOEK Název po|nŽky
Vyp|ní v celých Kč

popr atňl r' - --l- --tl.ň.'-'rcn 
i 
-_uráó

1 (neo[:sazeno]

(neobsazeno)

opravnépoloŽkykpoh|ec|ávkámzad|uŽníkyvinso|venčnímřízenívytvořenópoclle
ďb iar.o'i" o reÍervách v claném období, za které se podává daňové přiznáni

2

3

4 S{av zákonných opravných po!aŽek k pchledávkám za dIuŽníky.v inso!veniním.řizeni

.$ B;k;';; rezervácir) kb kanci obdobi' za které se podává daňavá přlznání 23 305

5
st"', *p*-ilč-ných noh|edávek splatných po 31."prosinci 1994, k niniŽ |ze tvoři1

iár.onné op'avné poíoŽky (s Ba Zákana o rez*rvách} ke konci obdobi' Za které

se poclává oaňové přizttání 

-

303 281

6

T

Opravné polcŽky k nepromlčenýn-i poh|edávkarŤr' Vy|vořené podle $ Ba zákona
o iezervain v dairérn období, za které se podává daňové přiznání

šia" zář#"v.1, -p'á"-ý"h p"|"Ž-l. k nepro-.lčený'" poh|edá"ká-. 
'pl*t.v*po 31 ' prcsinii 1 9s4 (s 8a zákona c rezervách) ke konci obdobi' za K|ere se podava

oryYí_ryla$i- 
- '.-

opravn*po|oŽkyknchledávkárnztituluručenízace|nídlrrhvytvoře'né'pod|e
y.l*::: ":'- - - -al.TT 

: 
* 

: 
o', :::":j_- o 

" 
o u: jŤ-" i' *3 

1 -
Stav zákonrrých opravných poloŽ*k k pohiedávkám z titu|u ručení za celní dluh

islui*x".," o rezervác.h} kó konci obejobi, za které se por}ává claňové přiznáni

:::^'
49 046

$

I

1fi
Opravné po|ožky k neprc,rn!čeným poh|edávkám, vytvořené podle $ 8c zákŮna

o t'ezerváclr v daném zclaňovacim ohdo|rÍ

'11 Sta.l zákonných opravných po|oŽek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
pr:dle $ sc zák"n".o rezórvácir ke konci zdaňovacího období

12
Gin nxnot pohledávek nebo poiizcvacich cen poh|edávek nabýých postoupením,

uo|atněnÝch v tianérn zdaňovacinr r:bdobi. za kterě se podává daňové přiznání jako vtitiaj

lía.r.iá.lt il" tlosažen i. z-ajiŠtěn í o ldqg

C. Qdpis poh|edávek,zahrno\'finý do -výda'iů inákladťri k dosažení' eaiištění a udržeilí
a zaK*nne oo,uon*."po|óžnř.?vt""ráíuá-,Ěoůte iaxoha č. 593/1992 Šb., o rezervách
; ;řů***'.;" ži,;iii p6;áEísíen 

,precpisti 
i*ate jen zákon o rezervách}

DIČ CZ41681331
pÍíjmů a eákonné 'rezervY
bró zjiětění základu dane

a} 0dpis ner:hraaených p*lrledávek zahrncvaný do daňových výdajri {nák|ad*} a zákonná opravné

mirno bankovnicr'' op'I"nýcr' p;io';k podl* š 5 zákcna o rezervá.ctr * vyplňuji věichni pop|atníei
po|ožky k pohledávkám,

b} sankovni r€aeÍvy a opravné pclažky pod|e $ 5 zákgna o rezervách - vyplňuji pouze banky

} Ůpravné pc|*žky p*dle $ 5a z*ttona o re:ervae* *.vyp:x*ji 
Po1ze spořit:|ní.:"ú.Y,ěrrrí družstYl l fsratTi {ilalŤní i']stitYce

l3 PrŮměrnýstavrozvahovéhadnr:tynepromlčenýchpohledávekzúvěr"úpodIe
$.1:9 ťJ-?5.[_9 j l*.i"lg:_g9: a c.1---_
Cpravné |)ol{rŽky k nepronrlČelým pohledáVkám z úvérú' vytvořené pod|e

e's oosr. i pism. al zákona o rézervách za cané zdaňovací obctobi1 4u)

t3
Stav zákonných opravných poloŽek x nepromlÓeným.poh|edávkám z úVcrÚ

l.s 5 oJx. 2 $ísm,.a) záŘcrna o rezervách) ke konci zdaňovacího období

16
Průměrný StaV poskytilUtých benkovních zárukza úvěry podie

$ 5 odsi' 2 pisrn. b) zák0na o rĚZerýácn

Rezervy na poskytnuté bar'rkovní zisruky za úvěry, vytvořenó pollp
g 5 odsi. z pism, n) zákona o rezervách za dané zdaňovací obdobíiTuj

18 Stav zákonných rezerv na poskyinr.rté bankovní záruky za úvěry

|s s "c't. 
á dism' n) zákon,a o rózervách) ke konci zdaňovacího období

t3
ffi nrieenych pohledávek z.úVěru poskytnuiych

Ívzickýní osobálrt i.a základě sniiouvy o úvětu, bez přisIL|senS|Vl, V ocenenI
áesníÍenérn o opravrré og|o:!g1i w!yg1c!gl$.!jl93!.{la|pna_o_|9..9"V?!n}_ -

20 Výše záklarirrího kapitálu k posletJnínru dni zdaňovacího období
($ 5a adst' 4 zákona 0 rezervacn)

21u) 3JJ3#.",'5?';ň:y.jJ-ii5l?ř:-'í'lJil f;,?s,:i!ffl-'$"#l*&:i}:1J;á';.Á'.;ilj;ii
za clané zdaliovací obdobi

22 s:i["í*;:ilffl].f;ř;.":lJf; !-ifi f Íář',f c'lH'llfi T'j;li'il?š ;; ilT. ; .áňil;
b rez.ervaón) re *r:n.ci zdaňovaciho obdobi 

-

23 Rezervy v pojiš!'ovrirctví vytvořenó podle $ 6 zákona o rezerváclr v daném období,

za které se podává daňove píiznání

il;J;;"lĚi""'.j;'", is 6 ;;ň ;*-*á"h} ;- lŇ ;bd"bí, ;;-,é
se oodává daňové přiznáni2,+

d} Rezervy v pojišt'ovnictví * vyplňují pouze pojiět.ovjry



rrr. rv A1Aa1aal

) t{eze!"va na hrí!rtnéhr všichni pcp|atníci

?5 Relerva na Ůpravy lrmotného nrajetku vytvořená pod|e $ 7 zákona o rezervách
v danénr zdaňovacím obdoÍ:i

Stav r'ezer', na opravy hmoiněho majetku i$ 7 zákona o rezervách) ke konci
zdaňovacího období

f) Ostatní záks*né ťeuervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvonbě a použití

27 Rezeru* na pěstební činnost vytvořená pod|e $ 9 zákona c rezervách v danénr
tt}:dobÍ, za které se podává rlaňové příznáni

)a Stav rezervy n-a pěstebnÍ,Činnosi ($ 9 zákona o rezervách)ke konci cl]ťlobí, za ktei.é
5e 0ŮoáVa oanove Drlunanl

?a8\ ostatni rez€rvy vy'tvořené pocJle $ 10 zákona o rezetváclr v daném zdaňovacím
období

ř' {neebsazeno}
ř' sdečet daňové ztráty od základu daně podle $ 34 odst. ,! aŽ 3 zákonas} nebĚ snížení základu daně podí|cvého

ftrndu o xáp*nný rsŽdíl mezi jeho příjnty a výdaji p*dle $ 20 odst. 3 eákona (vyplní se v ce!ých Kč)

Řádex

Zdaňovací nbdobí nebo obdobi.
-A L+^.Á.^ ^^iÁ..Á3E HUUava
daňové přiznání,

v němŽ daňová Ztráta vŽnik|a
0d-do

Ce|ková výše riaňovti
ztrá}rl rlriměřoná
nohn nřiunárranÁ

za období
uvedenó ve s|' 1

Cict dnňnlié 7tťá!V 7p q| 2

odečtená
rl rrřer.]nhi:aiinính

zrlaňavacích olrdobích

odečtená
V danén]

zrtaň*vacim olrcln|rí

kterou 1ze odečíst
v následLt.jících

zciaňovacích obdr:irich

0 1 2 3 4 5

1

Ž t. )

3

4

5 l
6

7

I a 'r '- " \
\- .r.. .........,....... -l\-

g Celken'r

F' od*čet psdle s 34 *dst' 9 aŽ 13 a 4 aŽ B xákonas}
a} Odečet podle $ 34 adst' 9 až 12 eákcnas} a $ 34 odst' 3 až 10 a 12 záknna, ve znění platném do 31' prosince 20s4

Řádek Název po|oŽky __ ___ ___Y:ll{r
poplatnik

191ýÍ-uĚ
finanční úiad

1u) Celková Částka nároki-t na odečet ood|e 6 34 odst" 9 aŽ 12 zákona' ve ztrění
platném od 1. ledna 2008

2 Cástka odečtu Z nároku na ř. 1. uo]alněná v daném zdaň*vacím období

J {neobsazeno) X X

4
Cástka odečtu upIatněná v danétn zdaiiovacim období z nevyr.ižitého nároku,
vznik|ého v předchozích zdaňavacích obdobích pod|e s 34 odst' 3 aŽ 10 a 12
zákr:na. Ve Zněni n|atnén dr: 3l. urosince 20Ů4

5 Ce|kavá částka ociečtu up|atněného \' daném zdaň$Vacím období {ř. 2 + 4) 0

b} odečet v.ýdajů {nák|adů} při realizaei pnojektů qizkumu a výv*je od zák|adu daně pod|e $ 34 odst' d. až 8 aákona (vyplnÍ se v ce|ých Kč)

Rádek

Zdariovací obdollí nebo obdobi'
.n ktaťé ie nndáilánr .laňové

I v Yvvu Y ir ' 'r, \.(/ I

přiz.tání' v něntŽ byly vynaioŽeny
výdaje (náklady) př. tea|izaci
pro1ekiů VýZkumU a vývoje

od-do

Celková výše výdajŮ
,:r.t^ J,'.\ .,..'^^t-:^^,,,-

Cást výc|aju (nákiadu) ze Sl. 2

v obdobÍ uvedenénr
rre c| 1 nři roa|izrri
projektů výzkumu

: rrrirrnia

odečtená
., ^n^i^HÁ--ii^i^hv pr cuu{ ldzcl ruirl }

zdaňovacích obdobích

odečtená
V danén]

zdaňovacint obdobi

kterou lze oceČíst
v násIedujících

zdaňovacích obdobich

0 2 3 [^ 5

1 l.
2 l

I

3

4 t.

5 Celkem

5



DIČ CZ416B1331
G. Celková hodnota p*skytnutýe h darů, z níž ize na ř. 360 uplatnit cdečet podle $ 2$ odst' 8 zákonas)

Řáaer Náz*v po|oŽky
\lyplni V ce|ých KČ

- - ---;--. -.. ----T--* -i
_ .poťl?lT.ik 

-___L---lrtry' ',"r!
Celková hcldnota darŮ poskytrrr'rtých na účely vyntezené v $ 2Ů otJst. 8 zákona
pro odečet ze zák|adu darrě sníŽeného pod|e $ 34 zákona !szl52l __

2
Ze ť' 1 hodnota da;.u poskytrrutýoh vysokýn.': školánr a veřejrrým výzkun:ným
institucim

H. R.oečlenění eelkovéh* nároku na sl€vy nfi den! {$ 35 *dst" 1 a $ 35* n*bo $ 35b eákona}, který |ze uplatnít
na ř. 3ss5}

!. Zápočet daně zapla*ené v aahraničís}
í"-l--]

Počet sarnostatných přÍloh i ]

Rádek

1

Název pnložky

Sleva podle $ 35 cdst. 1 písm' a) zákcna

Vypíní v ce|ých Kč
poplatnik ťinanČní Úřad

2 Sleva porj|e $ 35 ods{' 1 písm. b) zákona

38) S|eva podle $ 35 odst' 1 písm. c) zákona

4 Úhrn s|ev poeile $ 35 odst' 1 zák*na (ř. 1 .' 2 + 3) 0

5n) $ieva pod|e $ 35a1) nebc 35b1) zákana

Rá*ek Náze.'t po|oŽky
Vyplní v ce|ých Kč

popIatn ík íínanční úřad

.1u) Úhrn dar"rí zap|acených.l zahraničí. o které |ze sníŽit daňovou povinnost metodou
úplného ZápoČ|u

2t)
Uhnr daní zap|acených v zahrarričí, u nichŽ lze upialnit metodU prostého zápočtu
(Ůhrrr částek z ř' 3 samostatných příloh k tabulce l) 0

3n) Uhrn Částek daní zapiacených v zahraničí. o které lze snÍŽil daňavou povinnost
m*tcdou prostého zápočtu (Úhrn částek z ř. 7 samostatliých přílch k tabu|ce |) 0

4 Výše daní zap|acených v zahraničí, kterou |ze zapocíst metodou Úp|ného
a prostého zápočtu (součet Částek z ř' 1 a 3) 0

5
Výše daní zaplacených v zahraničí' klerou ne|ze započíst (k|adný rozdíl mezi áástkami

na ř' 2 a 3, zvýšený o kladný rozdí| mezi částkami nař,4 a na ř' 320 |l. od.Jí!u) 0

J. R'oxdě{ení něktenýclr po|ožek V případě komanditní společnosti4i {vyp|ní se v ce|ých KČ)

Řádek
Název poloŽky a Čís|o řádku ||' tlcldilu, případně čís|o

řácku vyznačené tabulky přÍiohy č. 1 !|' oddílu'
s nimiŽ souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabu|ky

^:^.!,^ 
^;i*^J^ií^iudstRd pr rpsuolrLr

na komplemenláře
Cástka připadající
na komanditisty

Cástka za kÚmanditni
spo|ečnost ,jako celek

(si. 2 + 3)

Ú 1 2 3 Á

1 Zák|arl daně nebo cjaňová ztáta 7 ř. 200 (ř' 201)

2
|'Jhrn vyňatých příjmů (zák|adů daně a daňcvých atrát)
po*léhajícich zdaněrrí v zahraničí (ř' 210)

3 odečet pod|e $ 34 odst. 8 až12 zákona {ř. 1 tabulky Fla)

4 Odečet pocJle $ 34 ocJst, 4 zákona (přís|ušný řádek s|. 2
tabulky l-lb)

5 Hodnota ciani poskytnutýclr rra úĎe|y vymezené
v $ 20 odst. 8 zákona (ř. l tabuiky G)

6
Ž ř. 5 |rodnota darů poskytnutých vysokým ško|ám
a .reřejným výzkumným irrstitr.rcím (ř. 2 tabulky G)

Ce|kový nárok na s|evy na dani pod|e $ 35 odst' 1

a $ 35a nebo $ 35b zákona (ř' 4 + ř" 5 tabu|ky H)

I

I Uhrn daně z*placetró v zairralričí, kÍerou |ze zapoĎís1
metodÚu Úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky t)

t<, ane ukaaat€le ho$ aíe n

Řacei< Název po|r:Žky
Měrná

jednotka
Vyplní

popIatn Ík íinanční úřad

1 Ronni Úhrn čistého obratu nc 151 806 355

2
Průměrný přepočtený poĎet zaméstnancu,
zaokrouhlenÝ na celé číslo

osoby 1B
6



CZ41 6BI33L

Rádek
Vyplní v ce|ých Kč

popiatník finanční Úřad

200

Základ daně před Úpravou o Část základrr daně (daňové ztráty) připadajíci
na komp|emerrtáře á cl příjmy pod|éhajicí zdanění v- zahranióí,.u'nichŽ 'j**
up|a|ňováro vvnětí. a před sniŽením o po|oŽky pod|e $ 34 a $ 2Ů oc1sl.7
nbno odst. B iákona, ňebo daňová ziíáta před upravou c} Část zák|adu daně
{claňové Ztráty) připadajíci na komp|enrentáře a o přijrny podléhající zdanění
v zahraniČi' J nictiz ie up|atňováno vynětí (ř' 10 + 70 - 170)3)

9 933 155

2Ú1 Část zák|adu daně nebr: daňove ztráty připadající na konrp|ementáře3).4}

21 08)
Ůhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrét) podléhajícich zdaněni
v zahraničí3)5)

22Ů

éák|ad aáně $ó lrpravě o část základu daně (daňové ztráiy) připadajícÍ
na kornpiementáře a o příjmy pod|éhajíci zdaněnÍ v zahraničí,.u nichŽ je
up|atňováno vynětí, pieó énížením o položky podle $ 34 a $ 20 odst. 7

nébo *dst' B zákonas) nebo daňová ztráta po úpravě o Óast zak|aiu dane
idaňové Ztrátv) pilpadající na komplementáře a o příjmy podléhajicí zdanění
v zahranrči' ti 

.nicnž 
ie up|atňováno vyněti (ř. 200 - 20.1 * 210f)

9 933 155

230 Odečet daňové ztráty podle $ 34 odst' 1 zákonas) 0

244
odečet pod|e $ 34 odst" 9 aŽ 12 zákana, vč' dosud netip|atn.ěného n,agkLj r]?

odečet. v.zniHéTrO V předchozích zdaňovacích obdobích pod|e $ 34 odst. 3 aŽ 10
a ,!2 zákona, ve zněl"rí piatném do 31. prosince 2004

0

0

242 Ůdečet podle $ 34 odst. 4 aŽ s zákona 0

254

Základ daně po Úpravě o část zák|adLr daně (daňové ztráty).připadajíci
na kon:p|enrehtářé a o přijmy poc|éhající zdaněni v zahraničí, u nichŽ je-
up|atňováno vynětí, sníŽeiý b psloŽky'pod|e $ 34' pi9q sn.lže.ním^o ,po|o;lty "'pbct* g 20 odit" 7,nebo oást.8'ákó

9 933 1s5

lll
Částka pcrlle $ 20 odst" 7 zákona. o níŽ niohou poplatníci, kteří ngjsou založeni
nebr: zřizeni zá účeienr podnikání ($ 18 odst' 3 zákona). dá|e sníŽit zák|ad daně
uv*denÝ na ř. 250. zvýšený o částku Vykázanou nař' 241

260
oo*eet aairi podle $ 20 odst" 8 zákona {ne.jvýše 5 %. a v úhrnu s.dary^poskytnutými
vvsokÝm ixólam á veřeinýnr vyzkun-lnýnr institucim, nejvýše 10 % z čás|ky
nbr'Íso, zvýšené o Částku.vykaianou na ř'241}5\

AA) 1q)

27ú Základ daně po úpiávě o část zák|adu daně (daňové ztráty).připaciající
na konrplementářb a o příjmy pod|éhajíci zdanéní v zahraničr, u nichŽ je. *
uolatňováno vvněti' sníienÝ.o poloŽxý pod|e s 34 a částky pod|e $ 20 odst' 7
rreno 8 zákoná- zaokroulrlenÝ ňa ce!átisícikorunV dolils) (ř' 250 _ 251 - 260]

9 440 000

2BA
Sazba cjaně (v %) pccile $ 2i ndst' 1 nebo r:dst' 2 anebo odst' 3 zákona'
ve spojení s $ 2.1 cdst. 6 zákona

20

2S0
ř. 270 x ř. 280

100
1 BBB OOO

3Ú0
slevy na dani pad|e $ 35 otist' 1 a $ 35a nebe $ 35b zákona

{nejvýšo dn částky na ř. 290)5)
0

301 s|eve na d*ni pod|* $ 35 odst. 6 až B zákona

310 řaň upravená o pciožky uvedené na ř. 30Ú a 301 (ř.230 - 300 - 301r) L BBB OOO

320
Zápočet dané zaplacenó v zahraniči na daň uvedenou na ř.31C5)

{nejvýše do částky uvedené na ř, 310) 0

330 Daň po zápočtu na ř.320 (ř' 310 _ 320), zaokrouhlená ne ce|é KČ nahorus) 1 BBB OOO

??1 8\
San,:ostatný základ c.laně pad|e $ 2Ůb zákona' zaokrouh|ený na celé tísicikaruny
dolú5)

332 Sazba claně (v %} podle $ 21 odst. 4zákana, ve spojení s $ 21 odst.6 zákona

333 Daň ze samostainého zák|adu daně ť' 331 x ř. 33.? 
.

zaokrouhlená na c*ié KČ nahoru 100
0

3348)
Zápočet daně zap|acené v zahraničí na daň ze samostatné|ro základu daně

(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

?4tr Daň ze samostatnéhcr zák|adu <laně po zápočtu (ř' 333 _ 334)'

zaokr.ouh|ená na celé Kč nahoru
0

340 Ce|kavá oaňová povinnosl (ř, 330 + 335) r BBB OOO

360
Posiecní znániá daňová povinnost pro Úče|y stanovení výše a periodicity zá|oh
poclle $ 38a odst' 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330) 1 BBB OOO

7



DIC:, CZ4'7681331

iil" ť)nl]íL _ vý$|edná daň investičnÍ společnssti obhospodařujicí majetek fondeeh

Rádek Název po|ožky
Vyplní v ce|ých Kč

popIatník finanční úřad

1 Celková rjaňová povinnost za podÍ|ové fondy

2 Celková claňová povinnost {ř' 1 + ř' 340 |l' oddilu)

3 |f,osledni známá daňová povinnost pro úče|y stanovení záloh pod|e $ 3sa zákona

!v. s _ dodatecné daňové přiunáni

Název poloŽky
Vyp|ní v celých Kč

Rádek popIatník ťlnanční Úřad

:1-'' ."-*
Nově zjišténá částka rJaně (ř.340 ll. cddilu, resp' ř.2 ||l. oddí|u)2

3 Zvýšení (+), snížení {-) částky dané {ř' 2 - ř. 1)

Pos|ednÍ znárná daňová ztráta

Nově zjištěná daňové ztráta (ř' 220 l|" odcí|u)

4

5

6 Zr.'ýšeni (+). snížení i*) daňové ztráty {ř. 5 - ř' 4)

Y. Sry * o|acení d*ně

Název poloŽky

Na zálohách {$ 38a zákcna) zaplaceno

|\a zajišténí daně sraŽeno plátcenr ($ 38e zákona)

Uplatňovaný zápcČet daně vybrané sráŽkou ($ 36 odst' 7 zákona}

Vyplní v ce|ých KČ

;"d;*il,--l-lt'*";* ;;.,rŘádex

5 683 600

28)

3u)

4
Necioplatek {-) iř, 1- ř.2+ř.3-ř' 340 l|,oddi|u.resp,ř.2|l|,cddí|it) <0

Preo|árek {"j iř' 1+Í.2+ř'3- ř.340 il.oddí|r'i. resp. ř.2l||. odcl|lu)> U
3 195 600

fuŤTo řŘlaNÁť'liJsc{.| PRAVDIVÉ Á tJPl.h!É

A $TVRZUJ!JE $\fíM PCIDPlsEM

osprávědaníapcp|atků.veznénípczdějšíchpředpisii,dne| ' l . | ' , ' Jn",n'
Vysvětlivky: ", {.iNehocíciseškÍlnětePodpiscdpovědnéhopracovnik*L
,] \/vp!nÍ {inanční úřad
.i ů,[iina,revvláianiztráry nel:i: cJaňové Ztráty se uvede Částka se znaménketn |ninus {_)

", wr.l'ii pouzá pop|atnit., (ler'ý 1e kontarrdrln|.sDf,lěčnos{i 
.

i póiiu.r |óot"t'iln*''' oa'.e ie,támanoitní spolcČrlost, Uvede pouze častky pirpaciaiic,na korancilsty
.i Žá*ct i. 'taglzloa SL'' Ú kolrjktlvnim invŮsiováni' 

"- '"-#nil"ÍŤ,,]Jí[ŠJf;"5.i,in";'"h' jaho při|oha vyznar'ená pod poloŽkou 11 v l' odclr|u. 1e.součásti
'j !,*:::*:":l[i*?b,? 1'fT:ť. "n.i:,u-j["" ? 

.#i'i?s! 
aď o spráVě daní a pop|alkú, 

"-,i'ž'.ř 
pá.qpjg;h ;ř;;p[Ů] #:;ůř-'lÝ"f"".qř-ďi:g!::;":::yl, 

iáÍs'.-Ťxlí:šilsr ťljť,i::il.É?kBů-;:I*lff,3'n-.''i{:r:i.:ql ff""'íT'!?',l?'Íigff '';fflť*{i!qfl.i:iiřf-Ii{f15JJ.?'?'"!tr,!3ť,",|j^'i

í--;,1:n:*-ťťr"Y*"e*il'ljaii:r#liÁ*i:éí.::;,i"";-"'tl;ry;i,-"'lis"iÍť:l''g:ff'*l':#flť;"i9řl;. t:Jfi'T''?'Íb:"'*frRll#,";:l.J"1

ťť;,*}tn:tl*'i&tr}l"Hff5i',,pš11.:ů'ťsjx!#I"*T'.J]"1::i.J';,$?;!#5l?'l.?ů3l[,i#l'PJflT.i"5'&řJl.'xi-;"ťJ,!3:;.,?:iTl[iil*u,|,",Í3l]
. 

:Hil:fii.ltr,'j;iřii}ii{''tlaŤffi,ť'Ěi*-Hď.'1'r-l"j-iJ[i'; "*xlffilli!5#J:,iť Jřél:?.l r-li.í".:-il]'i1L13.?,3,ť,íii;'JFi}""ť,g,ŤÍ5. ŤůlIř

., 
Bsř;i[í:ťjÍ[í'fi1ď;l:.#iá*il;n 

',#.i.;;n.,mrť-"J3J?Jlff:"iffi"?1*.s;J:!iW;,:l]:it1]ltit!i':* 
JiléřJÍ",É'3[fiiilJť,''J.íáÍ;'[i3

ďaje o aástupci:

Fyxi*ká csoba oprávněná k pcdpisu (*.li daňový subjekt či řástupce práVnickou osobou),

s uvedenirn vztairu k právn!ckó osobě inapř. jednate|, povóřený pracŮvník apoc,)

inŮ(-a} a přiinrení / Vztah k právnické osobě

a,n' Č e r,n'ý. ,j e d|n'á't'€'l

ni l Název právnt

Datum narození l Evicienční čÍslr: osvěcčení daňového

337i 1 Sg2

daňovou scrávrt



Rozvedení věcné náplně ěástek, vykázaných ve formu|áři DPPO
Firma: EUREX MEDTCA,
Síd|o' \/jzql-:rrn 1 €,o4

|Čo: 4168I33L
Zedne: I5.4.2010

Řnzni q hnr]nnIrz

Na tomt'o řádku

spo1. s r. o.
Ostrava

na řádku 162 :

ia ttrzor.lan nallěá] na PHM a parkovné za 3 sluŽebni auta

,,// 
2,4,,7/'Z/"

frTrHtrxtffiiu.
rtltr.*;l-l,!*_tls,x*r,"x,



Přítoha č. 5: Rozvaha společnosti

Dle vyh1ášky č,5aa/2ao2 sb. ROZVAHA
V p|ném rozsahu
kedni 3I.L2.2009
(v celých cisícrch Kč)

IL,

41681331

Název a sídlo účetní jednotky

EUREX MEDICA/ spo]. s r.o.
Výstavní 604/7Il
Ost.rava
70300

označení AKTIVA

b

ČísIo
řádku

c

Běžné Ůčetní obdobi hlinuló úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Neito
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM (4. + B, + C. + D.l.) 001 160 311 -13 040 r41 21r I44 91 6

A. Poh|edávky za upsaný základni kapitá| 402 0 0 0 0

B. D|ouhodobý ma.jetek (B.|. + B.||' + B.ll|.) 003 43 316 -72 219 31 037 21 618
B. t.

B. t. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

Dlouhodobý nehmotný majetek ( součet B.l. ,1 
. aŽ B'|.8.) 004 2BI -287 0 60

Zřizovací výda1e 005 0 0 0

Nehmotné qis|edky výzkuntu a vývoje 006 0 0 0 0

Software 007 2BI -287 0 60

oceniteIná práva 008 0 0 0 0

Goodwill 009 0 0 0 0

Jiný d|ouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

Poskýnuté zá|ohy na d|ouhodobý nehniotný majetek 012 0 0 0 0

B. il.

B. il. 1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

ts.

Y,

Dlouhodobý hntotný majetek (součet B'l|.1. aŽ B'lt.9.) 013 A1 n?tr -11 998 31 037 21 618

Pozemky 014 6L2 0 6r2 6L2

Stavby 015 B BO7 -2 303 6 s04 6 806

samostatné movité věci a soubory movitÝch věcí 016 21 111 -9 695 LB OB2 r1 456

Pěstitelské celky trva|ých porostů 017 0 0 0 0

Dospě|á zvířata a jejich Skupíny 018 0 0 0 0

Jiný dIotrhodobý hmotný majetek 019 3 460 0 3 460 I 054

Nedokončený dlouhodobý hmotný n1ajetek 020 2 319 0 2 319 1 190

Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 500

oceňovací rozdíI k nabyiému ma'jetku 022 0 0 0 0

8.il1.

8.ilt.1"

2.

3.

4.

5.

6.

7.

D|ouhodobý íinancnÍ majetek (součet B'|||'1' aŽ B'lll'7.) 023 0 0 0 0

PodÍly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným v|ivem 025 0 0 0 0

ostatní d|ouhodobé cenné papÍry a podí|y 026 0 0 0 0

;:l.j:ff f i 
. ovládaj íci u .'o'2ffoi9tr.ň

027 0 0 0 0

Jiný ci|ouhoclobý í'inančni ma19{ďv66n ,m+ ? 028 0 0 0 0

Pořizovaný cl|ouhociobý tinan{ní ryffi-_ 029 0 0 0 0

Poskytnuté zá|ohy na dlouhod\ifln&řÍ"m- lA -930 0 0 0 0

\.J



IČ 4.1681331

OznaČenÍ

a

AKI'IVA

o

Císlo
řádku

C

BěŽnó účetltí období lúinLi]ě Úč' období

Bn!lto
1

Korekce
2

Netto
3

Neilo
4

C, oběŽná aktiva (C'|' + C'|'. + C.ii|. + C'lV') 031 LL6 B85 -1 6L 116 L24 ILl OB4

c. l.

c- t. 1.

2

3

4

5

6

Zásoby (součet C. |'1. aŽ C,|.6.) 032 30 059 0 30 059 23 390

Materiá| 033 0 0 0 0

Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

Výrobky 035 0 0 0 0

Mladá a os|atní zviřala a jejich skupirry 036 0 0 0 0

Z|saŽi 037 30 059 0 30 059 23 390

Poskytnuté zálohy rta zásoby Ú3B 0 0 0 0

c. il.

c. ll. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DIoithociobé pohiedávky isoučet C'll. 1. aŽ C'l|'8.) 03s 0 0 0 0

Pohledávki, z obchadních vztahťr 040 0 0 0

Pch|edávky. ov|ádající a řídící osoba 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv a42 0 0 0 0

Pohledávky za spolecníky, č|eny ciruŽsiva a účastníky
sdružení

043 0 0 0 0

Dlouhodobé poskýnuté zá|ohy 0 0 0 0

Dohadné účty aktivnÍ n/tr 0 0 0

Jiné pohledávky 446 0 0 0

odložená c1aňová pohledávka 047 0 0 0

c.llt.

c.lll. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

v.

8

9.

Ktátkodobó poh|ecávky isoučet C'|||'1. až c'Il|'s') 048 16 184 -1 6L 15 423 lL L32

Pohledávky z cbchodních vztahŮ 049 32 466 -1 6L 31 705 31 195

Fohledávky' oviácajicÍ a řidíci r:soba 050 5 965 0 5 965 5 061

Pohledávky' pcdstatný VliV 051 0 0 0 0

Pohledávky za spo|ečníky, členy druŽst.ra a účastníky
sdruŽení

052 0 0 0 0

SociálnÍ ZabezpeČení a 7d|avotní pojišiění 053 0 0 0 0

Stát . cjaňové pohledávky 054 3 849 0 3 849 1 801

Krátkodobé poskýnuté zálohy 0s5 2 561 0 2 561 2 LA4
ň^f,^l''.{ 'ix|., -i.+i. .^itJUndul!c uuLy dNltvl li 056 64 0 64 L49

Jiné pohIedávky Ů57 31 213 0 31 2'13 30 822

C.IV.

c"V.l.

2.

3.

4

Krátkodobý finanční majetek (součet C'|V'1 aŽ C'|V'4) 058 10 642 0 10 642 22 562

Peníze 05s ) AC-r^ 0 ) A c^c- 3 922

Učty v bankách 060 B 187 0 B 187 LB 640

Krátkodobé cenné papíry a poc1íly 061 0 0 0 0

Poiizovaný krátktcobý finančni majetek 062 0 0 0 0

D.L

D. t.'1.

2.

3.

Casr:vé roz|išení 
""**ffi ) 063 110 0 110 214

Náklady příštích obrlobí {séď E rs*i 064 108 0 108 L11

Komplexnínák|acJy příštích období{ 
. 
ffi{á-" )65 0 0 0 0

Příjmypříštích obclobí \ wŇ uoo 2 0 2 31
/t ,
')/r

:c.



IC:41 681331

I

označení

a

PASIVA

tl

řádku

Í.

Stav v běŽném Účet. období

5

StaV V n]inulénl Úče1. období

6

PASIVA CELKEM (A. + B. + C.l.) 067 r41 21r r44 91 6

A. V|astní kapitál (A |' + A.||' + A.|ll. + A'lV. + A. V.) 068 129 359 L2r 375

A. t.1.

2.

3.

Zák|adní kapitál (A'|.1. +A.|'2. +A.|.3.) 069 500 500

Zák|adní kapiiái 070 500 500

Vlastní akc]e a V'aS|ní obchodní podíiy (.) 071 0 0

Změny základního kapítálu 072 0 0

A. lt.

A. il.1 .

2

3

4

5

Kapitálové fondy (součet A. l l.1 aŽ A' | |.5) a73 0 0

Emisní áŽio 071 0 0

Ostainí kapitálové fondy 075 0 0

oceňovací rozdíly Z přecenění majetku a závazku Ů76 0 0

Oceňovací razdí|Y z přecenění při přeměnách 077 0 0

Rozdily z přen:ěn spo|ečnosti 078 0 0

A. Iil.

A. iil.1.

2.

Rezervní íond, nedtólite|ný fond a ostatní fondy ze zisku
íA.li|'1. + A.Ill.2'.

07s 50 50

Zákonný rezervlí fond / Nedě|ite|ný íond 080 50 50

Statutámí a ostatní foncy 481 0 0

A. lv. 1"

2.

Výsledek hospodaření minu|ých |et (A'lV.1. + A.|V'z.) 082 r2a 825 ra4 4't1

Ne.ozdělený zisk nrirtulých Iet UÓJ r2a 825 10 4 411

Neuhrazená zt|áta lninuiých |eÍ 084 0 0

VÝsledek hosoodaření běŽného Účetního období /+./ 085 1 984 L6 348

B. Cizí zdroje (B.|' + B'll. + B'|I|^ + B"lV') 086 I1 892 20 812

B. t.

B. t. 1.

2

3

4

Rezervy (součet B.l'1' aŽ B.|.4') 087 0 0

Rezervy pod|e zvláštnÍch právních předpisů 088 0 0

Rezerva na dÚchody a podobné závazky 1lB9 0 0

Rezerva na daň z příjmŮ cs0 0 0

Ostatni rezervy 0s1 0 0

B. il.

B. ll. 1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

s.

10.

Dlouhodobó záVazky (součet B'|i. 1. až B.l|.'10') 092 L62 521

Závazky z obchcdnich vztairu 093 0 0

Závazky. oviác1a,jíci a řídící osoba 094 0 0

Závazky - podstainý vliv 0s5 0 0

Závazky ke spo|ečnikůrn, cienům družstva a k účaslnikům sdruŽení 096 0 0

Dlouhodobé přijaté zá|ohy 097 0 0

Vyeianě dluhcpisy 0s8 0 0

Dlouhodobé snrěnky k úhradě 099 0 0

Dohadnó Účty pasivni 100 0 0

Jinézávazky Á"lfli.*aeX 181 0 0

odloŽenýdaňo.lyzávazeo 1ďvŘ'y Á+-,t 142 L62 521



IČ 41 681331

t

Sestaveno dne: 15 . 4.2aLA
Právní formaúčetníjednotky: Spo1 ' s r.o.
Předrněi pocinikáni ťtčetní jecinotky: Nákup a
Podpisový záznam,'

Označení

a

PASIVA

b

Číslc
řádkU

c

Stav v běžném účet, obdobi

5

StaV V lninUlém úče1, obdobi

6

ts. il!.

B. ilt. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

s.

10.

i1.

Krátkodobé závazky {součet B.li|.l. aŽ B.l||.11') 103 L] 578 19 152

Závazky z obchodních vztahÚ l1 128 15 17I
Závazky . ovládající a řídící osoba 105 0 0

Závazky - podstatný V|iV 106 0 0

Závazky ke spclečnikŮm, č|enúm družstva a k účastníkům sdružení 147 0 0

Záv azky k zam ěstnancťtm 108 r 556 1 330

Závazky ze sociálniho zabezpečení a zdravotnÍhr: pojištění 109 205 131

Stát - daňové závazky a ootace 110 1 110 0

Krátkodobé pňjaté zálohy 111 29 L42

Vydané dIuhopisy 112 0 0

Dohadné účty pasivní 113 2 B9B 2 313

|inÁ láltl=Vtt .4Á 52 65

B.IV.

B.lv. L

2.

3.

Bankovní Úvěry a ýpomoci {součet B'|V.1' aŽ B.lV.3') 1 't5 L52 593

Bankovní úvěry dlouhodobé tlo L52 593

Krátkodobé bankovni Úvěry 117 0 0

Krátkodobé Íinanční výpornoci 118 0 0

C, i,

c. t. 1"

2.

Casové roz|išení (c.l'l + c.|.2') 11S 2A 2 129

Výdaje příštích obdobi 120 20 2 129

Výnosy příštích obdobi 0

effi



Příloha č. ó: Výkaz zisku aztras společnosti

D}d vyhlášk,y č,5aa/2002 Sb. yýxnz asKU A ZTRÁTY, druhové členění
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2009
írr r-el (zc-h r i sí cich Kč)

|Č

41681331

Název a síd|o účetní jednotky

EURtrX MEDICA, spo1. s r.o.
vystavnr bu{,/ .Lrr
Ostrava
70300

I

označení TEXT

b

ČísIo
řádku

c

Skutečnost V účetním obdobi

běžném
1

minu|ém
2

TrŽby za prodej zboŽí 01 1/t ( q?q r-35 4BB

A, Náklady vynaIoŽené na prodané zboŽí 02 LO4 3BB 19 131

+ obchodní marŽe (|. . A.) 03 47 187 56 3s7

ll.

il.1.

2.

3.

Výkony (l|.1. aŽ ||.3.) 04 830 1 BB4

rrzby za prodej v|astnÍch výrobků a s|užeb 05 830 r BB4

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0

Aktivace 07 0 0

B.

B. 1.

2.

VÝkonová spotřeba (B.1. + B.2.) 08 1 r15 10 965

Spotřeba materiálu a energie 09 2 136 2 942

SIužby 10 5 039 B 023

+ Přidaná hodnota (|. - A. + ||. -B') 11 34 842 41 216

c. 1.

2.

J,

4.

osobní nák|ady (součet C'1. aŽ C'4.) 1a 21 244 2I I43

Mzdové nák|ady 13 19 087 1B 615

odměny členům orgánu spo|ečnosti a druŽstva 14 0 0

Nák|ady na sociá|nÍ zabezpečení a zdravotní pojištění a( 2 r33 2 528

Sociá|ní náklady 16 24 0

D. Daně a pop|atky 17 39 AJ

E. odpisy d|ouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 5 687 4 108

ilt. TrŽby z prodeje d|ouhodobého majetku a maieriá|ů (|ll.1' + ||l.2.) 19 200 286

1il.1.

1

TrŽby z prodeje dlouhodobého majetku 20 204 286

TrŽby z prodeje materiálu
a1 0 0

F. Zůstatková cena prodaného d|ouhodob' majetku a materiálu (F,1. + F '2,) lz 9 0

r. I

a

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 9 0

Prodaný materiá| 24 0 0

Změna stavu rezerv a opravných poloŽek v provozní

ob|asti a komplexních nák|adů příštích období
25 L1 361

lv. ostatní provozní uýnosy 26 -25 -356

H. ostatní provozní nák|ady 27 571 L 159

Převod provozních výnosů ,<níl{E$4)x 28 0 0

Převod provoznich nák|adu lď'*v$;p, "€+"A
29 0 0

Provozni výs|eciek nospociaření i i'ffffiploŽek ii;. aŽ V.'; 30 7 450 20 384

,*-mw/
xč:${L/!



'a
IC: 47681331

Sestaveno dne; 15 . 4 . 2A)-0

PrávnÍÍorma účetní jednotky; Spol . s r
Předmět podnikání Účetní jednotky: Nákup
Pnr1nicnrll] zÁzn>m'

t

Výs|avni 6í]'1l i 1 i. 703 Ů0 osi.ava:Víi(0.ý!ce
:ul-s:l. o',. bÍ'? 59i i' ' :''a' ... . .l (L7

označení TEXT

b

Číslo
řádku

c

skutečnost V účetním obdobj

běŽném
'l

minulém
2

vt. TrŽby z prodeje cenných papírů a podí|ů 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. Výnosy z d|ouhodobého f]nančního majetku (součet Vll'1. aŽ V||.3.) 33 0 0

vil.1.

2.

3.

Výnosy z podílů V ovládaných a řízených osobách a V účetních
jednotkách pod podstatným V|ivem 34 0 0

Výnosy z ostatních d|ouhodobých cenných papírŮ a podí|ů 35 0 0

Výnosy z ostatního d|ouhodobého finančního majetku 36 0 0

vilt. Výnosy z krátkodobého Íinančního majetku 37 0 0

K. NákIadv z finančního maietku 38 0 0

lx Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0

L Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných po|oŽek ve finanční ob|asti 41 0 0

X Výnosové Úroky 42 3 052 3 157
N. Nákladové úroky 43 30 15

xt. ostatní fi nanční v1inosy 44 r 944 2 523
o. ostatní finanční nák|ady 45 3 244

xil. Převod Íjnančních výnosů 46 0 0

T. Převod Í]nančních nákladů 47 0 0

Finanční výs|edek hospodaření (zoh|ednění po|ožek V|. aŽ P.) 48 r 122 -336
O. Daň z příjmů za běŽnou činnost (o.1. + Q.2.) 49 r 356 4 116
o. 1.

2.

. Sp|atná 50 T 12I 4 5 60
- odIoŽená cl -365 156
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(provozní VýsIedek hospodařeni + finančni VýsIedek hospodaření - Q.)

52 1 816 L5 332
xilt. Mimořádné výnosy 23r 1 086

R. Mimořádné nák|ady 54 63 10
S. Daň z příjmŮ z mimořádné činnosti (S.1 + s.2) 55 0 0

Ď. |.

)

- splatná 56 0 0

- odloŽená 57 0 0

Mimořádný výs|edek hospodaření (Xlll. - R' - S.) 58 168 1 016
T. Převod podí|u na Výs|edku hospodaření Spo|ečníkům (+/.) 59 0 0

Výs|edek hospodaření za účetní období (+/-)
(VýsIedek hospodaření za běŽnou činnost + mimořádný výsIedek hospodařeni - T)

60 1 984 16 348

Výs|edek hospodaření před zdaněním
(provozní VýsIedek hospodaření + finanční VýsIedek hospodařenÍ + mimořádné \4'nosy. R')

ol 9 340 21 064

y! vv!l

DlČ, Č7..i76i1331



řříioha č. 7: PřÍloha k účetní zžpěree

EUREX MEDICA spol. s r.o. Výstavní 604|III
PsČ 703 00. Ostrava _Vítkovice. IČ: 4768133|

Příloha k účetní závěrce
za rok?A09

Společnost EUREX MEDICA, spol. s r.o. byla zapsátav obchodním rejstříku u Krajského
soudu v ostravě, oddíl C, vložka 4573 dne I0,IL.I992,

Jediným společníkem společnosti je pan Marian Čemý, který vloŽil vklad ve výši 500 000 Kč'

1) Předmět činnosti: Koupě zboží zaúčelem jeho dalšího prodeje a prodej

2) Akcie: Firma EUREX MEDICA, spol. s r.o. nevlastnížádné akcie.

3) organizační struktura: Středisko 1. - ostrava Vítkovice, Výstavní 604|III

4) Zák|adní východiska pro sestavení ÚZ
- dle zákota 56319| Sb. a navazující předpisy,
- dle znění vyhlášky 47212003 Sb.,
- dle novely zákona o účetnictví č,.43712003 Sb,

5) Způsoby oceňování
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v pořizovacích cenách,
- způsoby odpisování si účetní jednotka stanoví individuálně v závislosti na době

odpisování v j ednotlivých odpisových skupinách'
- předpokládaná doba životnosti:

2009
Budovy , haly. stavby 30
Stro.je. přístroje a zaŤizeni J.J
Automobilv 5

Inventář 6

6) opravné položky k dlouhodobému majetku: nejsou tvořeny

7) Finanční leasing: Firma nemá žádný leasing. ffi
,/1q.-'



8) Úvěry

Úvěr
částka úvěru

(v tis. Kč)
splaceno v roce 2009

(v tis. Kč)
Zůstatek
(v tis. Kč)

9087000129 512 I 1'7
I tI 152

9) Zásoby
Zásoby jsou vedeny na skladových kartách v pořizovacích cenách' zboží ze zabraničí je
oceňováno kurzem CNB daného dne zdanitelného plnění. Vedlejší pořizovací náklady jsou
evidovány na příslušných účtech k danému zboží, k němuž ná|eži a jsou ročně rozpouštěny
do nákladů vhodným koeficientem. Stav zásob a zůstatku nerozpuštěných vedlejších
pořizovacích nákladů k3I.I2,2009 činí 30 059 tis. Kč z toho:

- zboží:30 055 tis. Kč'
- vedl. poř. náklady nerozpuštěné: 4 tis. Kč.

10) Stav neuhrazených pohledávek
V roce 2009 byla platební morálka našich odběratelů uspokojivá. Stav neuhrazených
pohledávek z roku 2009 k 3I.12.2009 čini29 449 tis. Kč.

11) opravné položky
Pohledávky jsou účtovány v nominální hodnotě:
V r. 2009 byly rozpuštěny daňové oP k zaplacenýmpohledávkám ve výši: 68 tis. Kč.

K pochybným pohledávkám byly vytvořeny opravné položky dle zákona o oP:

Poh|edávkv z roku Daňové oP (v tis. Kč) Nedaňové oP (v tis' Kě}
2004 - 2005 250
2000 - konkurz x óz
1998 - konkurz 23
2001 - konkurz h tz
2004 302
2009 49
2005 14
2006-2007 zr
2008 42
CELKEM 86 675

12) Devizové operace
Společnost použivá pro přepočet majetku a závazků v cizi měně na Kč kurzu vyhlašeného
CNB v den vzniku účetního případu (zdanitelného plnění). U cestovních dokladů piatí tato
stejná pravidla, jen v případě směny Kč pracovníkem je používán kurz dle směny.

Při účtování na devizovém účtěje používán denní kurz.
Při vystavování za|taničních faktur je používán pevný kurz (1. den v
Na konci rokujsou všechny hodnoty přepočteny příslušným kurzem
stanoví zákon'

daném roce).
k3r.12.2009

{Dťřó
*



13) Učtování nákladů a výnosů:
Nríklady a výnosy jsou časově rozlišené, tzn, že jsou účtovány do období s nímŽ časově
a věcně souvisí. Zanedbate|né' opakující se náklady, jsou účtovány během roku ihned
do nákladů a časově se nerozlišují. Jedná se zejména o pojištění' předplatné novin a časopisů
apod.

V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezeÍv
a opravných poloŽek na krytí všech rizik aztrát.

V roce 2009 byly vývořeny dohadné poloŽky na náklady ve výši 213 tis. Kč. Jedná se
zejména o nevyfakturované náklady r.2009,jako je plyn, el. energie, vodné a stočné atp.

Také byly vytvořeny dohadné poloŽky na výnosy ve ýši 64 tis. Kč'

14) Finanční deriváty: Finanční deriváty společnost nepouŽívá.

15) Daň z příjmů

r. 2009 Q0 %l
Daň z příimů Po 1 888 tis. KČ
od|oŽená daň' oovinnost -365 tis. Kč

Firma EUREX MEDiCA, spol. s r.o. své povinnosti vůči všem státním orgánům plní včas.

16) Dlouhodobý nehmotný majetek

Software (v fis. Kč)

PC k'1.'1.2009 281
PC k 31 .12.2009 281
oprávkv k 1'1.2009 221
oprávkv k 31'12.2009 281

zc k3'1.12.2009 0Kč

$frŤŤ%
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17) Dlouhodobý hmotný majetek

18) Pokladna

Cizíměnabyla přepočtena kurzem ČNB platným k 3 |, 12.2009.

Měna přepočet v tis. Kč
PLN
USD
CHF h

EUR 101

czK 2334
CELKEM 2 455

Pozn. ke korunové pokladně: 2 mil. Kě je uloženo v trezoru v sídle společnosti.

19) Bankovní účty
Stav na bankovních účtech devizových prostředků společnosti je vždy k31'.I2. daného roku
přepočten vyhlášeným kurzem CNB k 3I.I2, daného roku.

Měna přepočet v tis. Kč
CHF 22
EUR 251
CZK 7 914
CELKEM I 187

20) Půj čka zaměstnancům
V srpnu roku 2003 byla zaměstnanci poskýnuta půjěka ve výši 450 tis. Kč s dobou splatnosti
20 let.

Rok
Splaceno
(v tis. Kč)

z toho úroky
(v tis. Kč)

2009 42 10

Budovy a stavby Stoje a zařízení Dopravní prostředky lnventář Drobný majetek

Stav k 1.1.2009 I 807 17 246 5 383 590 452

Přírůstkv 0 7 062 IT t

Úbvtkv U 2 426 bub 0 I

Stav k 31.12.2009 I 807 21 882 4 777 ooo 452

oorávkv k 1.1'2009 2 001 3 í55 2 489 152 420

Odpis r. 2009 302 4 078 1 119 131 U

ÚbYtkv r. 2oo9 0 1 242 606 U I

oprávkv k 31.12.2009 2 303 5 991 3 002 zó5 419

zc k 31.12.2009 6 504 í5 89í 1 775 383 33

6Wffii
'*m
. &e

Pohledávky kryé zástavním právem společnost nemá.



21) Poskytnuté půjčky
V roce 2a07 byla poskytnutapůjčka ýzícké osobě - Markus Heil, byem: Dieskaustt,483,
04249 Leipzig,Německo - ve výši 1 000 000 EUR. Splatnost půjčky je 3 roky. Uroky činí
25 000 EUR čtvrtletně. Ve sledovaném období byly splaceny úroky ve výši 66 000 EUR.

V roce 2008 byla poskýnuta půjčka ťyzické osobě v částce 1 400 tis. Kč, doba splatnosti je 30
let. Ve sledovaném období ťyzická osoba řádně a včas splácela poskýnutou půjčku ve výši
celkem 48 tis. Kč, z toho 2 tis. Kč činí úroky'

22) Osobní nákla
2009

Průměrný počet zaměstnancÚ 1B

Mzdy 19 087 tis. Kč
Zdravotní pojiŠtěnÍa
soc.zabezoečení 2 ,133 tis' Kč
Sociá|nínák|adv 24 tis. Kč
osobní náklady ce|kem 2,| 244 tis. Kě

23) Rezerv-v
Rezervní fond _ 50 tis. Kč.

24) Krátkodobé pohledávky
obvyklá doba splatnosti pohledávek je ve spol. 15 dnů.
Ve zvláštních případech je individuální dle uzavřených HS.

Celkoqi stav pohledávek k 3I,12.2009 ěiní 32 46ó tis. Kč, z toho:
- pohledávky zaodběrateIi31766 tis. Kč,
- po splatnosti 30 - 90 dnů činí 5 846 tis. Kč,
- pohledávky po splatnosti 91 - 180 dnů činíZ 582 tis. Kč,
- pohledávky po splatnosti 181 _ 360 dnů ěiní245 tis. Kč,
- pohledávky ze směnky činí 700 000 Kč.

25) Krátkodobézávazky
Krátkodobé závazky k3I.12.2009 činí celkem lL 728 tis. Kč, z toho:

- tuzemské závazky činí 4 368 tis' Kč'
- zahran1čni závazky činí7 360 tis. Kč.

Největší položky činí zahraniění závazky, kde je však doba splatnosti 3 měsíce.

26) Finanční bonusy
Učetní jednotka poskytuje obchodním partnerům finanční bonusy. Tyto finanční bonusy jsou
účtovány jako náklad do ťrnančních nákladů a protože nelze zjistit v době závěrky jejich
přesnou qfši, jsou účtovány jako dohadná položka. Podmínky o poskytoviání rozhoduje
majitel fi.my. Způsoby ěerpání těchto bonusů v následujícím období je různé
formou slevy k fakturovaném',l, zboží. poskýnutím vybavení nemocnic nebo ji
čerpání (př. úhrady cestovních nahrad při účasti na zdravotnických



seminářích...). V roce 2009 byla na týo finanční bonusy vývořena dohadná položka ve výši
2 685 tis. Kč.

27) Výnosy běžného
Hlavním předmětem společnosti je nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje,
prodej.

VÝ účtech:

28) Hospodářský výsledek

2009
(v tis. Kč)

Zisk před zdaněním 9 340
Připočitatelné poloŽkv 1 067
odpočitatelné poloŽky 414
Zák|ad dané 9 933
odečet daňové ztráty $ 34 odst. I zák.
odečet ostatních pol' - darl 493
Zák|ad daně z pří|mu 9 440
Sazba daně 20%
Daňz příimu I 888

29) Vyvoj společnosti
Společnost vyvíjí činnost ve stejném rozsahu jako v uplynulých obdobích' Pokles tržeb byl
způsoben celosvětovou hospodářskou krizí a také oslabením české koruny vůči zahraniční
měně'

V následujícím období hlavním cílem v loce 2010 je hledání nových zabraničnich dodavatelů.

Zpracova|a : Janečková Hana

roku
činnosti

/,4
Á(-/
rr*?
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na
Poois úětu vynos

Tržby z prodeie s|uŽeb 830 tis. Kč
Tržbv za zboŽí 145 575 tis' Kč

W



řřiiofua č. 8: Yýračnízpráva

VYROCNI ZPRAVA

ZaÍok

2009

společnosti s ručením ome Zeným

EUREX MEDICA, spol. s r. o.

sídlem ostrava.Vítkovice. Výstavni 6041111. PSČ 703 00

rc 47681331

zapsané do obchodního rejstříku Krajského soudu v ostravě

oddíl C, vložka 4573

(dále jen,,společnost..)



2. stranaze 4

Výroční zpráva je vyhotovena dle $ 21 zákonač,56311991Sb.' o účetnictví, v jeho aktuálním
znění.

Společnost by|a založena v roce 1992 a její úspěšná podnikatelská činnost je zaIožena
zejména na distribuci a prodeji in vitro diagnostik, diagnostických zaŤízeni a dalších
zdravotnických prostředků v oblasti hematologie, imunohematologie, transfuziologie'
krevních bank, lékařské biochemie, mikrobiologie, systémů monitorování časového pruběhu
teplotně citlivých produktů a někteých dalších oblastech včetně poskýovaného servisu.
Společnost byla certifikována V roce 2004 dle CSN EN ISo 9001 :2001, následně úspěšně
recertifikována v roce 2OO7 a ďe ČN EN ISo 9001: 2009 pak na počátku roku 2010.

Hlavním zaměřením společnosti zistává výkon živnosti ,,koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej..' respektive nákup a prodej zdravotnického zboží a přístrojového vybavení.
obchodními partnery společnosti jsou lenomované zahranični výrobní společnosti
a odběrateli jsou zdravotnická zaŤízetí a laboratoře pracující v oblasti humánní a veterinární
medicíny a některé průmyslové oblasti jak v Ceské republice, tak v zahraničí.

V rozsahu ostatních živností společnosti byl qfuoj V roce 2009 následující.

Živnost ,,realitní činnost.. byla ve sledovaném období provozována pouze ve vztahu
k sídelnímu areálu společnosti v ostravě-Vítkovicích, kdy šlo o pronájem vlastních
nebytových prostor, při němž jsou poskytovány i jiné neŽ zék|aďní služby zajišťující Íádný
provoz nemovitostí.

Živnost ,,zprostředkování obchodu.. společnosti umožňuje, aby obchody nejen sama
uskutečňovala, ale aby j e rovněŽ zprostředko v áv ala.

Živnost ,,pronájem a půjčování věcí movitých.. poskyuje spoleěnosti větší smluvní možnosti
a flexibilitu při uspokojování potřeb odběratelů.

Živnost ,,ýroba, instalace a opravy elektronických zaŤízení,, společnosti umoŽňuje
poskytovat zánlční a pozáruční servisní služby odběratelům a to nejen ve vztahu kzatizenim,
která odběratelům sama dodala.

Na základě živnosti ,,nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III,
s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou b}.t prodávány prodejci zdravotnických
prostředků.. může společnost dodávat také zdravotnické zboží, respektive zdravotnické
prostředky s přísnějším legislativním režimem pro jejich distribuci, například krevní vaky
nebo diagnostika in vitro. V ostatním platí o výkonu této činnosti spoleěnosti obdobně vše, co
jižby|o uvedeno u obecnější živnosti ,,koupě zboži za účelem jeho dalšího prodeje a prodej...

Během sledovaného období společnost udrŽela a upevnila svou pozici na trhu a finanční
situace společnosti je stabilní. Závazky vůči svým dodavatelům společnost plní řádně a včas.

fi
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3. strana ze 4

Platební morálka odběratelů je závislá na poskytnutí finančních prostředků především ze
strany zdravotních pojišťoven a dalších institucí. V rámci zajištění plynulého peněŽního toku
je pruběžně sledována platební morálka odběratelů a docháyi-li u některych odběratelů
k opakovanému prodlení jejich závazků vůěi naší společnosti, jsou ihned kontaktováni a je
s nimi dohodnut individuální termín nejbliŽších plateb.

S cílem zajištění stability a dlouhodobého perspektivního rozvoje společnost přijala a zaháji|a
realtzací strategie systematické diverzif,rkace portfolia smluvních partnerů, rozšiřování oblastí
působení a budování sítě vlastních a sdílených distribučních kanálů na mezinárodní úrovni'
Vedle této sortimentní diverzifikace společnost rovněž přijala a naplňuje personální politiku
zvyšování kvalifikace, odbornosti ajazykového vybavení vlastních pracovníků.

Společnost zastává nadále zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to i podle
nového zákona č. 13712006 Sb.' o veřejných zakázkách, který nabyl účinnosti dne 1. července
2006.

PřestoŽe společnost nevyvíjí vlastní ěinnost v oblasti výzkumu a qivoje ve smyslu zvláštních
právních předpisů, aktivně sleduje nové trendy vývoje a aplikací v oblasti humánní
a veterinární medicíny a uplatňuje je ve svých strategických záměrech dalšího rozvoje
společnosti. V tomto pÍocesu společnost využivá vedle vlastních kapacit pracovníků rovněŽ
odbomíky ze strany smluvních partnerů, odběratelů a dalších nezávislých specialistů z oblasti
aplikace.

Společnost dodrŽuje povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí' které vyplývají
z právních předpisů.

Pro společnost konají práci především její zaměstnanci v pracovněprávních vztazich'
Ve sledovaném období měla společnost v průměru 18 zaměstnanců v pracovním poměru.

K této výroční zprávěje připojena zptáva o vztazích mezi propojenými osobami podle $ 66a
odst' 9 zél<onač,5I3l199I Sb., obchodního zákoníku, v jeho aktuálním zněni.

organizační sloŽku podniku v za|.rantčí společnost nemá.

Přílohou této výroční zprávy a její nedílnou a obsahovou součástí je účetní závěrka za rok
2009, která věrně zobrazuje ťrnanční situaci společnosti. Po rozvahovém dni a do dne sepisu
této výroční zprávy nenastaly jiné významné skutečnosti, které by bylo nezbýné v této
výroční zprávě uvést, aby splnila svůj zákonný účel.

Zák|aďni kapitál společnosti činí 500.000,- Kč' obchodní podíly ve společnosti jsou
rozloženy tak, že společník Marian Cerný s vkladem 500.000,- Kč má 100% obchodní podíl.

Hospodářský výsledek společnosti zarok2009 je zisk ve výši 7 984250,47 Kě
S hospodářským výsledkem bude naloŽeno v souladu s rozhodnutím jediného
v působnosti valné hromady společnosti, přičemž se předpokláďá, že zisk zůstane
a bude použit na rozvoj společnosti.

po zdanění'
společníka
nerozdělen

A*,
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4. stranaze 4

Zpráva auditora s výrokem je přiloŽena k ýroční zprávě.

V ostravě dne 15. dubna 2010

Marian Čerň;;,

Vyhotoveno trojmo: 1x pro spoleěnost, lx pro jediného společníka a lx pro auditora.

tt

wy,n*l oo+ii ir , 703 00 ostrava vlikovice
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Přílofua č. 9: Zpráva o vztazích mezi propajenými osabami

ZPRAVA OVZTAZICIJ
I.[EZI PROPoJEI{ÝMI o S oBAMI

zarok

2009

Sestavená společností s ručením omezeným

EUREX MEDICA, spol. s r. o.

sídlem ostrava-Vítkovice, Výstavní 6041111, PSČ 703 00

lČ +zaanzt

Zapsanou do obchodního rejstříku Krajského soudu v ostravě

oddíl C, vložka 4573

(dále jen,,spo1ečnost..)
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Společnost sestar,uje Zprávu o vztazích
bude připojena k výroční zprávě společnosti,
obchodního zákoníku' v jeho aktuálním znění.

2. stranaze 4

mezi propojenými osobami za rck 2009, kteú
podle $ 66a odst. 9 zákona č,. 51311991 Sb..

Popis vztahu propoienosti:

společnost je prostřednictvím svého jediného spoleěníka Mariana Černého, byem Hlučín,
Rovniny 557lI38, PSC 748 01' r. č. 69011815412, (dále jen ,,pan Čemý,), součástí
podnikatelského seskupení, které je dále tvořeno těmito osobami:
- společností EUREX MORAVIA, spol. s r. o.' sídlem ostrava-Vítkovice' Výstavní

6041111, PsČ 703 O0,IČ 43960014, zapsatou do obchodního rejstříku Krajského soudu
vostravě, oddíl C, vložka 1845, (dále jen,'EUREX MORAVIA, spol. sr. o...), vníž je
pan Černý taktéž jediným společníkem,

- společností EI]REX AUTO, s. r. o.' sídlem ostrava-Vítkovice, Výstavní 6041111, PSČ
703 00, IC 25873776, zapsanou do obchodního rejstříku Krajského soudu v ostravě, oddíi
C, vložka 23696, (dále jen ,'EUREX AUTO, S. r. o'..), v níž je pan Černý společníkem
s obchodním podílem 60 yo,

- a společností EUREPOL, spol. s r. o.' sídlem ostrava-Vítkovice, Výstavní 6041lll, PSČ
703 00, IČ 2fi51409, zapsanou do obchodního rejstříku Krajského sóudu v ostravě, oddíl
C, vložka 9486, (dále jen ,,EUREPOL, spol. S r. o...), v níž je pan Černý společníkem
s obchodním podílem I,7 %;a,

- společností EUREX ENERGY, spol. s r. o.' sídlem ostrava-Vítkovice, Výstavní
6041111, PSČ 703 00' IČ 28577361, zapsanou do obchodního rejstříku Ikajského soudu
v ostravě, oddíl C, v|ožka 32886' (dále jen ,'EUREX ENERGY, spol. s ť. o...), v niž je
pan Černý taktéž jediným společníkem.

Vztahv společnosti k propoienÝm osobám ve sledovaném období:

Popis vztahu k panu Černému:

stejně jako i vminulých obdobích pokračovalo odměňování pana Čemého zpracovního
vztahu již dlouhodobě existujíciho mezi ním a společností.

Popis vztahu k EUREX MORAVIA, spol. s r. o.:

společnost ve sledovaném období umoŽnila, tak jako i v minulých obdobích, této propojené
společnosti umístění jejího sídla na své adrese. Jednalo Se o opatření pr.aeusim
administrativního charakteru, kdy společnosti z tohoto vztahu žádná újma nevzniřla' nebot'
umístění sídla EUREX MORAVIA, spol. S r. o. v domě společnosti zcela splývá s působením
pana Čemého ve společnosti a podnikatelské aktivity teto propojené spoie8nostilsou zcela
zanedbatelné. Nebyla proto S danou společností v této souvislosti ani uzavítána smlouva
o finančním vypořádávání.

V roce 2008 si EUREX MORAVIA, spol. S r. o. vza|a ptljčku od společnosti
5132 000,- Kč s dohodnutým úrokem ve výši 6,06 oÁ p. a. dle Smlouvy o půjčce ze
srpna 2008. Ve sledovaném období EUREX MORAVIA, spo1. S I. o. řádně a včas
půjčku dle splátkového kalendáře, který je součástí smlouvy o půjčce.

ve výši
dne 25.

spláce1a
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Popis vztahu k EUREX AUTO, s. r. o.:

ve sledovaném období pokračoval vztah mezi společností a touto propojenou společností
založený smlouvou,'o nájmu nebytových prostor a podnájmu pozemku.. ze- dne 15. listopadu
2a00, ve znění jejích pozměňovacích pěti dodatků. Podle óné smlouvy činí roční výše
nájemného 21 108,- Kč a roční qýše podnájemného 77 396,- Kč; tyto částky jsou uvedenybez
daně zpřidané hodnoty.

Ve sledovaném období byly EUREX AUTU fakturoviíny náklady na sluŽby v celkové částce
35 872 Kč. Na začátku sledovaného období bylo EUREX AUTU, S. r. o. prodáno silniční
motorové vozidlo Za 30 000 Kč bez DPH, které spoleěnost dále uŽ nevyuživa|a
k podnikatelské činnosti.

Popis vztahu k EUREPOL' spol. s r. o.:

ve sledovaném období také pokračova| vztah mezi společností a touto propojenou společností
zaLožený smlouvou ,,o nájmu nebyových prostor.. ze dne 22. |istopaau zoo+. Podle této
smlouvy činí roční výše nájemného 70 164,- Kč a ostatní naklady na služby činily 162 3g9
Kč.

Popis vztahu k EUREX ENERGY, spol. s r.o.:

společnost ve sledovaném období umoŽnila této propojené společnosti umístění jejího síd1a
na své adrese j|ž od svého za|oženi a zapsáttí do obchodním rejstříku tj. 24, února 2OO9.
Jednalo se o opatření především administrativního charakteru, kdy společnósti z tohoto váahu
žádná újma nevznikla, nebot' umístění sídla EUREX ENERGY, spol. S r. o' v domě
společnosti zcela splývá s působením pana Černého ve společnosti a pádnikut"l,ké aktivity
této propojené společnosti jsou zcela zanedbatelné. Nebyla proto s danou společností v této
souvislosti anj uzavírána smlouva o finančním vypořádávání.

Ke konci sledovaného období roku 2009 si EUREX ENERGY' spol' s r, o, vza|akrátkodobou
půjčku od společnosti EUREX MEDICA, spol. S I' o. ve výši 1 t24 795,- Kč s dohodnutým
úrokem podie vyhlášenó ČNB repo sazby k 17. prosinci 2009 ve výši l %o. Ke dni sestavení
této Zprávy o vztazich mezi propojenými osobami byla tato půjčka jiŽ uhrazena v plné qýši.

É'ffip
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Závěrečná prohlášení:

Za p|nění, která společnost poskytla propojeným osobám, se jí dostalo adekvátních
protiplnění. U opatření přijatých nebo uskutečněných společností v zájmu či na popud
propojených osob byly výhody a nevýhody kompenzovány. Společnosti ze vztahů
k propojeným osobám nevzniká újma' a pokud přeci jen vznikIa, byla uhrazena nebo o úhradě
byla uzavřena v této zprávě zmíněná smlouva'

Ve sledovaném období nebyly uzavŤeny mezi společností a propojenými osobami žádné
jiné než uvedené smlouvy, společnost nečinila jiné právní úkoný ,_,ái*, těchto osob a ani
nepřijala nebo neuskutečnila jiná opatření v zájmu či na popud těcilto osob, ledaže byla
splněna podmínka kompenzace podle předchozího odstavce.

V ostravě dne 31.

Marian Čern

Vyhotoveno trojmo: lx pro společnost' 1x pro společníka a 1x pro auditora'



Příloha č. 10: Zpráva nezávisiého auditora

ZPRÁva NEZÁvIsLÉuo AUDIToRA
o ověření účetní závěrlqy společnosti EUREX MEDICA , spol. s r.o.

za rok 2009

-1

Přílohy : Rozvaha v plném rozsahu
Yýkaz zisku a zttáty v plném rozsahu
Příioha k účetní závěrce
Zpr áv a o propoj ených osobách

j Výroční zptáva



1. Příjemce zprávy

společníci a vedení společnosti (účetní jednotky)
Název: EUREX MEDICA, spol. s r.o.
Sídlo: 703 00 ostrava - Vítkovice . VÝstavní 604IIII
IČo: 47681331
Předmět podnikání : nákup a prodej zdravotnického zboží

2.Zpráva o účetní závérce

ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti. EUREX MEDICA, spol. s r.o. tj.
rozvahu k 3I. 12. 2009, výkazzisku a ztráty za obdobíod 1' 1 . 2009 do 3 1. 12. 2OO9 a přílohu
této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Úaa3e o
společnosti EUREX MEDICA, spol. s r.o. jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní
závěrky,

3. odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá statutární orgán společnosti EUREX MEDICA, spol. s r.o.. Součástí této
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavoviíním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahova|a významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.

4. odpovědnost auditora

Mojí úlohou je vydat nazékladě provedeného auditu výrok ktéto účetní závětce. Audit jsem
provedla v souladu se ziíkonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doloŽkami Komory auditoru České republiky. V souladu s těmito
předpisy jse;n povinna dodržovat etické nofiny a naplánovat a provést audit tak, abych získala
přiměřenou j istotu, že účetní závěrka neobsahuj e vý znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejíchž cílem je získat důkazní informace o
ěástkách a skutečnostech uvedených v účetní závětce. Výběr auditorských postupů závisí na
úsudku auditora, včetně posouzení riz1k, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavetts a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjáďit se
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zafunuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky,

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný zák|ad'pro r,1'jádření
mého výroku.



5. Výrok auditora k účetní závěrce

Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a
poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti EUREX MEDICA, spol. s r.o.
k 31. 12. 2009 a nákladů, qýnosů a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu
s českými účetními předpisy.

6. Výrok k výroční zprávé

ověřila jsem též soulad ýroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost
výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Mým úkoiem je lydat na záI<]'adě
provedeného ověření výrok o souladu výro ční zpr ávy a účetní závěrky .

ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditoru České republiky. Tyto standaňy vyžadují, aby
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace ve
výroční zprávě , které popisují skutečnosti, jeŽ jsou téŽ předmětem zobtazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem
přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro lyjádření výroku
auditora:

Podle móho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávé ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou účetnízávěrkou.

7. Stanovisko ke zprávě ovztazíchmezi propojenými osobami

Prověřila jsem též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazich mezi propojenými
osobami společnosti k31. 12. 2009. Za sestavení této zprávy je zodpovědné vedení
společnosti. Mým úkoiem je r,rydat na zríkladě provedené prověrky výrok k této zprávě o
vztazích.

Prověrku jsem provedla v souladu s Mezinárodními standardy auditu vztahujícími se
k prověrce a souvisejícími aplikačními doloŽkami Komory auditoru Čn. ryo standardy
lryŽadují, abych plánovala a provedla prověrku s cílem získat střední míru jistoty , že zpráva o
vztazích neobsahuje význmnné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování
pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření
věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty neŽ audit. Audit zprávy
o vrtazích jsem neprováďěIa, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mojí prověrky jsem nezjistila Žádné významné nesprávnosti údajů
uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti k 31. 12.2009

8. odpovědný auditor
Ing. Jana Zernanová
otická27
746 0I Opava
osvědčení č. 1612

9. Datum lryhotovení zprály :

V opavě dne: 2010.a4-I9
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