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Obsah přílohy 
Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 

 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Informace k položkám závazkových vztahů 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
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1. Popis účetní jednotky 
 
Název:         PROST a.s. 
Sídlo:         Třebíčská  979, PSČ 675 71, Náměšť nad Oslavou 
Právní forma:        obchodní korporace 
IČ:        00558168 
Předmět podnikání:       výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 
Den vzniku účetní jednotky:      12. 9. 1990 
Zdaňovací období:       od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 
Rozvahový den:       30. 9. 2018 
Okamžik sestavení účetní závěrky:    15. 11. 2018 
Důvod pro sestavení mezitímní účetní závěrky: navýšení základního kapitálu 

 
 
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
2.1. Použité obecné účetní zásady 

Vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky se řídí účetními zásadami, tj. řídí se podle 

pravidel, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a závazků. 

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření Ministerstva 

financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.  

2.2. Použité účetní metody 
V souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. 
 

2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich 
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 
V souladu s účetními metodami je zaúčtována odchylka metody vážené nákupní ceny u 
materiálu, nedokončené výroby a výrobků. Tím je dosažen věrný a poctivý obraz ocenění 
zásob. O jiných odchylkách od metod dle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví není účtováno. 
 

2.4. Způsob oceňování majetku a závazků 
Majetek, pohledávky a závazky jsou oceňovány k okamžiku uskutečnění účetního případu 
podle § 25 zákona o účetnictví. Zásoby jsou evidovány způsobem A a oceňovány váženým 
aritmetickým průměrem. 
 

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje podle zákona o dani 
z příjmu. Po zatřídění do odpisových skupin se odepisuje zrychleně. Odpisování krátkodobého 
hmotného a nehmotného majetku se řídí vnitřní směrnicí č. 1. Opravné položky jsou tvořeny 
pouze k nezaplaceným pohledávkám takto: daňové opravné položky dle zákona č. 593/1992 
v platném znění a účetní opravné položky k pohledávkám, které překročí dobu splatnosti o 
více než 180 kalendářních dnů. Dále byla vytvořena opravná položka k materiálu Lanirat 
koncentrát, na množství nespotřebované od stávajícího dodavatele a  dle smluvního vztahu 
s novým dodavatelem nebudeme moci spotřebovávat. Jiné opravné položky tvořeny nejsou. 
 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Dle platných kurzů vyhlašovaných ČNB ke dni účetního případu. 
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2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 
Reálná hodnota je takové ocenění, které odráží současnou tržní situaci. 

 

2.8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 
Oceňování reálnou hodnotou je stanoveno zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v § 27. 

Ve sledovaném období nebylo použito. 

 

3. Informace k položkám závazkových vztahů 
3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší 

než 5 let 
Ve sledovaném období nejsou. 

 

3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami 
Ve sledovaném období nejsou. 

3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně 
správních orgánů 
Ve sledovaném období nejsou. 

3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné 
záruky, které nejsou vykázány v rozvaze 
Ve sledovaném období nejsou. 

3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým 
účetním jednotkám 
Ve sledovaném období nejsou. 

 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 
nebo původem 
Tržby z prodeje výrobků a služeb                                 Kč  9 106 tis. 

Výkonová spotřeba                                                         Kč  4 976 tis. 

Osobní náklady                                                                Kč  2 081 tis. 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku                Kč     799 tis. 

 

5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období  
8 zaměstnanců. 

 

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 
Ve sledovaném období nedošlo k takové události. 

 

7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné 
významné události. 

 
Sestaveno dne: 15. 11. 2018 
 
Sestavil: Ing. Michal Bátrla 


