
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021 

A. Obecné údaje 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro 
podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní 
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 

 

Číselné údaje jsou vykázány v celých Kč 

Rozvahový den      31.12.2021    
  

Běžné účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021    
    

Minulé účetní období od 1.1.2020   do  31.12.2020    
    

A.1. Popis účetní jednotky         
   

Obchodní firma:  CHYTRÝ BOX a.s.      
  

Sídlo:  Struhařovská2931/9, 14100 Praha 4      
  

Právní forma:  akciová společnost        

IČ:  27902501          

DIČ:  CZ27902501          

 Předmět činnosti:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3   
                                                         živnostenského zákona   

          

Datum vzniku společnosti:     30.5.2007   
   

A.2. Členové statutárních a dozorčích orgánů  
 
V účetním období došlo ke změně členů dozorčí rady. 
            

Jméno a příjmení                                 Funkce 
 
Ing. Jiří Fabián      Předseda představenstva  
  
Ing. Martin Šplíchal     Člen  představenstva   
  



Jan Slavíček                   Předseda dozorčí rady   
  

Tereza Kolomazníková     Člen dozorčí rady    
(zánik funkce 12.5.2021)  
 
Pavol Hudák                                                                              Člen dozorčí rady    
(vznik funkce 12.5.2021)  
      

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah 
účetní závěrky pro podnikatele. 

 

B.1. Způsoby ocenění a odepisování majetku 
 
Majetek je při nákupu oceněn pořizovací cenou, při bezúplatném nabytí reprodukční cenou. 
 

B.1.1. Pohledávky 

 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 

 

B.1.2. Závazky 

 

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

 

C. Doplňující údaje 

 

C.1. Pohledávky 

 

Společnost má pohledávky za dlužníky ve výši 0 Kč. 

 
C.2. Závazky 

 

Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti. 



C.3. Úvěry a půjčky 

Společnost poskytla zápůjčky v celkové výši 1.930.000,-- Kč.  
 
 Společnost obdržela zápůjčky ve výši 600.000,-- Kč. 

 

C.4. Náklady 

 

Celkové náklady jsou ve výši 37.326,-- Kč 

 

C.5. Výnosy 

 

Celkové výnosy jsou ve výši  0 Kč 

 

C.6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

 

Společnost nemá zaměstnance. 

 

C.7.  Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činností účetní jednotky 

 

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit 
a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by 
nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a 
že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky. 

 

C.8. Účetní výkazy 

Společnost sestavila Rozvahu ve zkráceném rozsahu a Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu a 
druhovém členění. 

 

V Praze 2.5.2022 

 

Ing. Martin Šplíchal 

 


