
P Ř Í L O H A 
 

v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu za rok 2019 
 
 
Obchodní firma: KLÍNOVEC, a.s. 
Právní forma: akciová společnost 
Sídlo:   Blatenská 2327/113, 430 03 Chomutov 
IČ:   27292681 
DIČ:   CZ27292681 
Datum zápisu: 24. 4. 2006 
 
Převažující předmět činnosti: pozemní doprava vyjma železniční a silniční 

motorové dopravy 
 
Statutární orgán: MUDr. Vladimír Richter – předseda 

Pavel Umlauf – člen 
Martin Hlavatý – člen 
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA – člen 
Radka Vaňkátová – člen 

 
Dozorčí rada: Jan Novák – předseda 

Jan Špilar – člen 
Jaroslav Hlavatý – člen 

    
Základní kapitál: 3 150 000,- Kč 
Splaceno:  100 % 
  
Akcie:   Kmenové akcie na jméno,   

hodnota akcie 1 000,00 Kč  
počet akcií 3 150 

 
Rozvahový den: 31. 12. 2019 
 
Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka bez povinnosti auditu 
 
        
 
 
 



 
1. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v OR 

Nedošlo k žádným změnám.  
 

2. Použité obecné účetní zásady a účetní metody 
Společnost používá účtovou osnovu a postupy účtování pro podnikatele dle vyhlášky č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 
Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek 
- dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou.  
- způsob odpisování pro daňové účely – zrychlený 
- účetní odpisy jsou účtovány shodně s daňovými odpisy  
- neodepisovaný majetek - pozemek 
 
Zásoby 
Není náplň.  
 
Přepočet údajů v cizí měně 
Není náplň. 
 

3. Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech 
Zaměstnanci 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 5 let 
Nejsou žádné.  
 
Závazky po lhůtě splatnosti delší než 5 let 
Nejsou žádné.  
 
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 
Není náplň.  
 

4. Významné události vzniklé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 
významným událostem, které by ovlivnily sestavení účetní závěrky za rok 2019. 

 
V Žatci dne 16. 3. 2020 
                                   
                                                                                                        MUDr. Vladimír Richter – předseda 

                                                                                                       Ing. Pavel Umlauf -člen 


