
P�íloha k ro�ní ú�etní záv�rce 

za rok 2020 

�l. 1   Obecné údaje 

Subjekt:     U2Brno s.r.o. 

sídlo:    Brno, P�íkop 843/4 

právní forma:   spole�nost s ru�ením omezeným 

I�O:   607 16 380  

p�edm�t �innosti: - specializovaný maloobchod 
   - poskytování software 

datum vzniku:  5. srpna 1994 

Spole�níci s více jak 20% ve spole�nosti: 

Josef Karvaš  1/3 
Vít Navrátil   1/3 
Martin Daniel   1/3 

Popis zm�n a dodatk� provedených v uplynulém ú�etním období v obchodním rejst�íku: 

V roce 2020 nedošlo ke zm�n�. 

Popis organiza�ní struktury podniku a její základní zm�ny b�hem uplynulého období: 

1. U2Brno s.r.o. je samostatná ú�etní jednotka se sídlem v Brn�, P�íkop 843/4 

2. Spole�nost nevlastní žádný podíl jiné spole�nosti. 

3. Pr�m�rný po�et pracovník� za rok 2020:  5 osob 
   -  z toho �ídících:  3 osoby 
vyplacené mzdy zam�stnanc�m:    1.809.421,- K�  
z toho mzdy �ídících pracovník�:  1.370.237,- K�

4. Výše p�j�ek, poskytnutých záruk a ostatních pln�ní �len�m statutárních, dozor�ích a 
�ídících orgán�, v�etn� bývalých �len� t�chto orgán� (jak v pen�žní, tak i naturální 
form�): 
- bezplatné užívání osobního automobilu:  0 
- bezplatné užívání ostatních movitých v�cí:  0 
- záp�j�ka za cenu nižší než je cena obvyklá:  0 
- krátkodobá bezúro�ná p�j�ka spole�níkovi:  0 
- využití služeb poskytovaných ú�etní jednotkou:  0 
- platby d�chodového p�ipojišt�ní:  0 



�l. 2 Informace o ú�etních metodách a obecných ú�etních zásadách 

1) Zp�sob ocen�ní: 

a) nakupované zásoby jsou oce�ovány po�izovacími cenami 

b) DNM vytvá�ený vlastní �inností je oce�ován ve výši vynaložených náklad� na jeho výrobu 

c) spole�nost nevlastní žádné cenné papíry 

2) Zp�sob stanovení reproduk�ní po�izovací ceny u majetku ocen�ného v této cen� a 

po�ízeného v pr�b�hu ú�etního období: 

Spole�nost nevlastní majetek ocen�ný reproduk�ní po�izovací cenou. 

3) Druhy vedlejších po�izovacích náklad� zahrnutých do po�izovací ceny nakupovaných 

zásob: 

- doprava a pod. 

4) Zm�ny ve zp�sobu oce�ování, postup� odpisování, postup� ú�tování, uspo�ádání položek 

ú�etní záv�rky o proti p�edcházejícímu období s uvedením d�vod� t�chto zm�n s vy�íslením 

pen�žních �ástek t�chto zm�n ovliv�ujících výši majetku, závazk� a hospodá�ského výsledku: 

V ú�etnictví nenastaly žádné zm�ny. 

5) Zp�sob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informace pro stanovení 

výše opravných položek: 

Nebyla vytvo�ena žádná opravná položka. 

6) Zp�sob sestavení odpisových plán� pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody p�i 

stanovení ú�etních odpis�: 

Spole�nost p�i odpisování DHM postupuje podle § 26 a násl. zák. �. 586/1992 Sb. o daních z 
p�íjm� a podle vlastního interního p�edpisu. 

7) Zp�sob uplatn�ný p�i p�epo�tu údaj� v cizích m�nách na �eskou m�nu (uplatn�ní b�žných 

kurz� a stálých kurz� s uvedením termín� jejich zm�n): 

Spole�nost uplat�uje b�žné kurzy vyhlašované �NB. 

�l. 3 Dopl�ující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát obsažené v p�íloze 

1) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, pop�. u nemovitostí v�cným 

b�emenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajišt�ní. 

Spole�nost nemá majetek zatížený zástavním právem. 

2) Souhrnná výše pohledávek více jak 1 rok po lh�t� splatnosti: 

Spole�nost nemá takové pohledávky. 

3) Souhrnná výše závazk� více jak 180 dn� po lh�t� splatnosti: 

Spole�nost nemá takové závazky. 



4) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajišt�ní pro 

p�ípad jeho nesplacení: 

Spole�nost nemá takové závazky. 

5) Závazky (nepen�žní i pen�žní) nevyú�tované v ú�etnictví a neuvedené v rozvaze, nap�. 

záruky p�ijaté za jiný podnik z titulu bankovního úv�ru nebo sm�ne�ného práva, pokud nebyly 

proú�továny ve form� ú�etních rezerv: 

Spole�nost nemá takové závazky. 

V Brn�, dne 28.4.2021 

Vít Navrátil, ú�etní 

Martin Š�astný Daniel, jednatel 

Martin 
Š astný 
Daniel

Digitáln  
podepsal Martin 
Š astný Daniel 
Datum: 
2021.04.29 
14:48:06 +02'00'



U2Brno s.r.o.

Příkop 843/4

60200 BRNO-STŘED2020 1 2 6 0 7 1 6 3 8 0

ROZVAHA
v plném rozsahu

..................................................................................................
31.12.2020

Označení

a b

AKTIVA

Příloha k přiznání k dani

z příjmů právnických osob

Rok Měsíc IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Název účetní jednotky

ke dni

Číslo

řádku

c

Běžné účetní období Minulé úč. období

Netto
43

Netto
2

Korekce
1

Brutto

(V celých tisících Kč)

001 12.918 -6.519 6.399 5.464AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+78)

A. 002Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. 003 7.051 -6.519 532 872Stálá aktiva (ř.4+14+27)

B.I. 004 6.723 -6.222 501 818Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11)

B.I.1. 005Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2. 006 6.723 -6.222 501 501Ocenitelná práva (ř.7+8)

B.I.2.1. 007 6.723 -6.222 501 501Software

B.I.2.2. 008Ostatní ocenitelná práva

B.I.3. 009Goodwill

B.I.4. 010Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5. 011 0 0 0 317Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 

B.I.5.1. 012Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

B.I.5.2. 013 0 0 0 317Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. 014 328 -297 31 54Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)

B.II.1. 015Pozemky a stavby (ř.16+17)

B.II.1.1. 016Pozemky

B.II.1.2. 017Stavby

B.II.2. 018 328 -297 31 54Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.3. 019Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.II.4. 020Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
(ř.21+22+23)

B.II.4.1. 021Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. 022Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. 023Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5. 024Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 

B.II.5.1. 025Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

B.II.5.2. 026Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.III. 027Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)

B.III.1. 028Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.2. 029Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 
osoba

B.III.3. 030Podíly - podstatný vliv

B.III.4. 031Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.III.5. 032Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.6. 033Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7. 034Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)

B.III.7.1. 035Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.2. 036Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek

1



Označení

a b

AKTIVA

c

řádku

Číslo
Běžné účetní období Minulé úč. období

Netto
43

Netto
2

Korekce
1

Brutto

037 5.846 0 5.846 4.574C.
Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75)

038C.I.
Zásoby (ř.39+40+41+44+45)

039C.I.1.
Materiál

040C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary

041C.I.3.
Výrobky a zboží (ř.42+43)

042C.I.3.1.
Výrobky

043C.I.3.2.
Zboží

044C.I.4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

045C.I.5.
Poskytnuté zálohy na zásoby

046 12 0 12 318C.II.
Pohledávky (ř.47+57+68)

047C.II.1.
Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)

048C.II.1.1.
Pohledávky z obchodních vztahů

049C.II.1.2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

050C.II.1.3.
Pohledávky - podstatný vliv

051C.II.1.4.
Odložená daňová pohledávka

052C.II.1.5.
Pohledávky ostatní (ř.53 až 56)

053        1.
Pohledávky za společníky

054        2.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy

055        3.
Dohadné účty aktivní

056        4.
Jiné pohledávky

057 12 0 12 318C.II.2.
Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)

058 12 0 12 1C.II.2.1.
Pohledávky z obchodních vztahů

059C.II.2.2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

060C.II.2.3.
Pohledávky - podstatný vliv

061 0 0 0 317C.II.2.4.
Pohledávky ostatní (ř.62 až 67)

062        1.
Pohledávky za společníky

063        2.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

064 0 0 0 17        3.
Stát - daňové pohledávky

065        4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy

066        5.
Dohadné účty aktivní

067 0 0 0 300        6.
Jiné pohledávky

068C.II.3.
Časové rozlišení aktiv (ř.69 až 71)

069C.II.3.1.
Náklady příštích období

070C.II.3.2.
Komplexní náklady příštích období

071C.II.3.3.
Příjmy příštích období

072C.III.
Krátkodobý finanční majetek (ř.73+74)

073C.III.1.
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

074C.III.2.
Ostatní krátkodobý finanční majetek

075 5.834 0 5.834 4.256C.IV.
Peněžní prostředky (ř.76+77)

076 15 0 15 14C.IV.1.
Peněžní prostředky v pokladně

077 5.819 0 5.819 4.242C.IV.2.
Peněžní prostředky na účtech

078 21 0 21 18D.
Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81)

079 21 0 21 18D.1.
Náklady příštích období

080D.2.
Komplexní náklady příštích období

081D.3.
Příjmy příštích období
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Označení

a b

PASIVA Číslo

řádku

c

Stav v běžném

účetním období

5 6

účetním období

Stav v minulém

101 6.399 5.464PASIVA CELKEM (ř.102+124+129+166)

102 1.945 1.419A. Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+121+122)

103 102 102A.I. Základní kapitál (ř.104 až 106)

104 102 102A.I.1. Základní kapitál

105A.I.2. Vlastní podíly (-)

106A.I.3. Změny základního kapitálu

107A.II. Ážio a kapitálové fondy (ř.108+109)

108A.II.1. Ážio

109A.II.2. Kapitálové fondy (ř.110 až 114)

110A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

111A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

112A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

113A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

114A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

115 10 10A.III. Fondy ze zisku (ř.116+117)

116 10 10A.III.1. Ostatní rezervní fondy

117A.III.2. Statutární a ostatní fondy

118 772 930A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  (ř.119 až 120)

119 772 930A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let

120A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let  (+/-)

121 1.281 742A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

122 -220 -365A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

123 1.238 893B.+ C. Cizí zdroje (ř.124+129)

124B. Rezervy (ř.125 až 128)

125B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky

126B.2. Rezerva na daň z příjmů

127B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

128B.4. Ostatní rezervy

129 1.238 893C. Závazky (ř.130+145+163)

130C.I. Dlouhodobé závazky (ř.131+134+135+136+137+138+139+140+141)

131C.I.1. Vydané dluhopisy (ř.132+133)

132C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

133C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

134C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím

135C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy

136C.I.4. Závazky z obchodních vztahů
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Označení

a b

PASIVA
Číslo

řádku

c

Stav v běžném

účetním období

5 6

účetním období

Stav v minulém

C.I.5. 137
Dlouhodobé směnky k úhradě

C.I.6. 138
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.7. 139
Závazky - podstatný vliv

C.I.8. 140
Odložený daňový závazek

C.I.9. 141
Závazky ostatní (ř.142 až 144)

C.I.9.1. 142
Závazky ke společníkům

C.I.9.2. 143
Dohadné účty pasivní

C.I.9.3. 144
Jiné závazky

C.II. 145 1.238 893
Krátkodobé závazky (ř.146+149+150+151+152+153+154+155)

C.II.1. 146
Vydané dluhopisy (ř.147+148)

C.II.1.1. 147
Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. 148
Ostatní dluhopisy

C.II.2. 149
Závazky k úvěrovým institucím

C.II.3. 150 0 30
Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4. 151 24 23
Závazky z obchodních vztahů

C.II.5. 152
Krátkodobé směnky k úhradě

C.II.6. 153
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7. 154
Závazky - podstatný vliv

C.II.8. 155 1.214 840
Závazky ostatní (ř.156 až 162)

C.II.8.1. 156
Závazky ke společníkům

C.II.8.2. 157
Krátkodobé finanční výpomoci

C.II.8.3. 158
Závazky k zaměstnancům

C.II.8.4. 159 114 63
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.5. 160 921 673
Stát - daňové závazky a dotace

C.II.8.6. 161
Dohadné účty pasivní

C.II.8.7. 162 179 104
Jiné závazky

C.III. 163
Časové rozlišení pasiv (ř.164+165)

C.III.1. 164
Výdaje příštích období

C.III.2. 165
Výnosy příštích období

D. 166 3.216 3.152
Časové rozlišení pasiv (ř.167+168)

D.1. 167
Výdaje příštích období

D.2. 168 3.216 3.152
Výnosy příštích období

28.04.2021

Společnost s ručením omezeným Ostatní vydávání softwaru

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
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U2Brno s.r.o.

Příkop 843/4

60200 BRNO-STŘED
2020 1 2 6 0 7 1 6 3 8 0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

..................................................................................................
31.12.2020

a b

TEXT Skutečnost v účetním období

v plném rozsahu

Příloha k přiznání k dani

z příjmů právnických osob

Název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

ke dni

Označení
Číslo

řádku

c 1
běžném minulém

2

Rok Měsíc IČ

(V celých tisících Kč)

I. 001 4.905 4.099Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. 002Tržby za prodej zboží

A. 003 573 590Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)

A.1. 004Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2. 005 110 118Spotřeba materiálu a energie

A.3. 006 463 472Služby

B. 007Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C. 008 -179 -192Aktivace (-)

D. 009 2.404 2.253Osobní náklady (ř.10+11)

D.1. 010 1.809 1.623Mzdové náklady

D.2. 011 595 630Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 

(ř.12+13)

D.2.1. 012 505 548Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

D.2.2. 013 90 82Ostatní náklady

E. 014 525 529Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)

E.1. 015 525 529Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)

E.1.1. 016 525 529Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

E.1.2. 017Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

E.2. 018Úpravy hodnot zásob

E.3. 019Úpravy hodnot pohledávek

III. 020Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)

III.1. 021Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.2. 022Tržby z prodaného materiálu

III.3. 023Jiné provozní výnosy

F. 024Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)

F.1. 025Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2. 026Prodaný materiál

F.3. 027Daně a poplatky

F.4. 028Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5. 029Jiné provozní náklady

* 030 1.582 919Provozní výsledek hospodaření (+/-)  (ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24)

1



Označení

a b

TEXT Skutečnost v účetním obdobíČíslo

řádku

c
běžném

1 2
minulém

IV. 031Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)

IV.1. 032Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2. 033Ostatní výnosy z podílů

G. 034Náklady vynaložené na prodané podíly

V. 035Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)

V.1. 036Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo 

V.2. 037Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. 038Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. 039 7 2Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)

VI.1. 040Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2. 041 7 2Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. 042Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. 043Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)

J.1. 044Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

J.2. 045Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. 046Ostatní finanční výnosy

K. 047 5 6Ostatní finanční náklady

* 048 2 -4Finanční výsledek hospodaření (+/-)  (ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)

** 049 1.584 915Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  (ř.30+48)

L. 050 303 173Daň z příjmu (ř.51+52)

L.1. 051 303 173Daň z příjmu splatná

L.2. 052Daň z příjmu odložená (+/-)

** 053 1.281 742Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  (ř.49-50)

M 054Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** 055 1.281 742Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř.53-54)

* 056 4.912 4.101Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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Společnost s ručením omezeným Ostatní vydávání softwaru

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotkySestaveno dne:

2


