
282065922012

Rok Měsíc IČ
1 x

Zubatého 295/5
Praha 5
150 00

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2012

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

ve zjednodušeném rozsahu
ZOOT a.s.ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.AKTIVA

b

Minulé úč. období

KorekceBrutto
1 432a

Označení

-1 94531 186AKTIVA CELKEM 8 5931 29 241

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. -1 9455 248Dlouhodobý majetek 3 9673 3 303

B. -1 8774 223Dlouhodobý nehmotný majetekI. 3 7544 2 346

B. -68825Dlouhodobý hmotný majetekII. 2135 757

B. 200Dlouhodobý finanční majetekIII. 6 200

C. 25 704Oběžná aktiva 4 6247 25 704

C. 16 148ZásobyI. 1 7518 16 148

C. 3 906Dlouhodobé pohledávkyII. 9 3 906

C. 1 135Krátkodobé pohledávkyIII. 1 04110 1 135

C. 4 515Krátkodobý finanční majetekIV. 1 83211 4 515

D. 234Časové rozlišeníI. 212 234



6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

Stav v běžném
účetním obdobíPASIVA

b

Označení

29 241PASIVA CELKEM 8 59313

A. -46 757Vlastní kapitál -22 25014

A. 2 334Základní kapitálI. 2 33415

A. 6 680Kapitálové fondyII. 6 68016

A. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze ziskuIII. 17

A. -31 264Výsledek hospodaření minulých letIV. -16 47118

A. -24 507Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/V. -14 79319

B. 75 998Cizí zdroje 30 80020

B. RezervyI. 21

B. 64 121Dlouhodobé závazkyII. 28 31022

B. 11 877Krátkodobé závazkyIII. 2 49023

B. Bankovní úvěry a výpomociIV. 24

C. Časové rozlišeníI. 4325

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

01.07.2013

zpracování dat, internetové obchody



282065922012

Rok Měsíc IČ
1 x

Zubatého 295/5
Praha 5
150 00

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚČELOVĚ
ve zjednodušeném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

ZOOT a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty v účelovém
členění podle Přílohy č. 3
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

2a
minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení
Skutečnost v účetním období

26 120Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 5 7501I.

A. 49 337Náklady prodeje 20 4792

-23 217Hrubý zisk nebo ztráta -14 7293*

B. Odbytové náklady 4

C. Správní režie 5

1 402Jiné provozní výnosy 66II.

D. 2 004Jiné provozní náklady 207

-23 819Provozní výsledek hospodaření -14 7438*

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 9III.

E. Prodané cenné papíry a podíly 10

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 11IV.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 12V.

F. Náklady z finančního majetku 13

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 14VI.

G. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 15

H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 16

2Výnosové úroky 317VII.

I. 24Nákladové úroky 18

125Ostatní finanční výnosy 11019VIII.

J. 791Ostatní finanční náklady 16320

Převod finančních výnosů 21IX.

K. Převod finančních nákladů 22

-688Finanční výsledek hospodaření -5023*

L. Daň z příjmů za běžnou činnost 24



2a

minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení
Skutečnost v účetním období

-24 507Výsledek hospodaření za běžnou činnost -14 79325**

Mimořádné výnosy 26X.

M. Mimořádné náklady 27

N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 28

Mimořádný výsledek hospodaření 29*

O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 30

-24 507Výsledek hospodaření za účetní období -14 79331***

-24 507Výsledek hospodaření před zdaněním -14 79332****

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:

zpracování dat, internetové obchody

01.07.2013



Běžné účetní období od do
Minulé účetní období od do

tj. % Podíl tj. %

   45,00   1 050,00    45,00
   45,00   1 050,00    45,00
   10,00    234,00    10,00
   0,00    0,00    0,00
   0,00    0,00    0,00

Zaměstnan

ci celkem - 

minulé úč. 

období

Z toho 

řídící 

pracovníci - 

běžné úč. 

Z toho 

řídící 

pracovníci - 

minulé úč. 
3 749 0 3 749

0 0 0
817 0 817
11 0 11

4 577 0 4 577

10 0 0

A.3.2. Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů

Osobní náklady celkem 7 594

Průměrný počet zaměstnanců 15

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti 0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 465
Sociální náklady 104

A.3.1. Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků

Zaměstnanc

i celkem - 

běžné úč. 

období
Mzdové náklady 6 025

Ondřej Němec člen dozorčí rady
Oldřich Bajer člen dozorčí rady

A.3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39 odst. 3 Vyhlášky)

Ladislav Trpák místopředseda představenstva
Filip Kopecký člen představenstva
Mgr. Stanislav Servus předseda dozorčí rady

Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese Praha 1; Melantrichova 465/11. Společnost nemá pobočky.

A.1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů
Jméno a příjmení Funkce

Josef Havelka předseda představenstva

   0,00

A.1.3. Organizační struktura

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Oldřich Bajer    234,00
   0,00

Ladislav Trpák   1 050,00
Josef Havelka   1 050,00

Sledované účetní 

období
Minulé účetní období

Jméno fyzické osoby, název 

právnické osoby
Bydliště, sídlo Podíl

Datum vzniku společnosti: 10.12.2007

A.1. Struktura účetní jednotky

A.1.1. Osoby podílející se na základním kapitálu více než 20 %

IČ: 28206592

DIČ: CZ28206592

Rozhodující předmět 
činnosti: Internetové obchody

Obchodní firma: ZOOT a.s.

Sídlo: 150 00 Praha 5, Zubatého 295/5

Právní forma: akciová společnost

01.01.2012 31.12.2012

01.01.2011 31.12.2011

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky)

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2012
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 tisících Kč



Statut. 

orgány a 

členové - 

minulé úč. 

období

Členové 

dozorčích 

orgánů - 

běžné úč. 

období

Členové 

dozorčích 

orgánů - 

minulé úč. 

období
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

6 6 6

Řídících - 

běžné úč. 

období

Řídících - 

minulé úč. 

období

Statutárníc

h - minulé 

úč. období

Dozorčích - 

běžné úč. 

období

Dozorčích - 

minulé úč. 

období
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku
* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o 
účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.1.5. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku
* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z 
předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se 
nerovnají.

B.1.2. Dlouhodobý majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku:
*  dlouhodobý majetek byl oceňován pořizovací cenou zahrnující vedlejší náklady na pořízení.

B.1.3. Cenné papíry a podíly

Ocenění cenných papírů a podílů

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné aj.)

Účtování zásob je prováděno:
* způsobem A evidence zásob

Výdej ze skladu je účtován:
* váženým aritmetickým průměrem cen

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5 Vyhlášky)
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 (§ 39 odst. 5a Vyhlášky)

B.1.1. Zásoby

Jiné 0
Celkem 35

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5 Vyhlášky)

Důchodové připojištění 0
Životní pojištění 35
Bezplatné užívání osobního automobilu 0

Druh plnění

Statutárních 

- běžné úč. 

období
Půjčky a úvěry 0
Poskytnuté záruky a zajištění 0

*  Společnost nevyplácí žádné odměny za členství ve statutárních a dozorčích orgánech.

A.4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (§ 39 odst. 4 Vyhlášky)

A.4.1. Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů

Osobní náklady celkem 0

Průměrný počet osob 6

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti 0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0
Sociální náklady 0

Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů

Statut. 

orgány a 

členové - 

běžné úč. 

období
Mzdové náklady 0



C.2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Obsah změny Datum změny Vliv na rozvahu
Vliv na výkaz zisku a 

ztrát
Ohodnocení změny

*  Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem

0 0

C.2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

do 5 let 267 356
nad 5 let 0 0

Celkem 5 780 1 104

C.2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti
Splatnost Běžné účetní období Minulé účetní období

91-180 85 32
181 a více 318 480

31-60 1 274 241
61-90 30 33

C.2.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období

Do 30 4 073 318

181 a více 39 101
Celkem 351 149

61-90 194 3
91-180 0 5

Do 30 111 22
31-60 7 18

C.2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

C.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období

Závazky z titulu celních nedoplatků 0
Závazky z titulu daňových nedoplatků 0
Celkem 469

Druh závazku Celková výše závazku

Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění 328
Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění 141

C.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky (§ 39 odst. 6 Vyhlášky)

C.1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

C.1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům

* denní kurz vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu

*  Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kurzem ČNB platným k rozvahovému dni.

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky)

B.3.1. Opravné položky a oprávky k majetku

*  Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

B.3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku
*  Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do 
používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.
*  Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek do 60.000,- Kč  je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

B.3. Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 39 odst. 5c Vyhlášky)

Daňové odpisy - použité metody
* rovnoměrné odpisy



Zboží - 

běžné úč. 

období

Služby - 

běžné úč. 

období

Zboží - 

minulé úč. 

období

Služby - 

minulé úč. 

období

Výrobky - 

minulé úč. 

období
25 992 0 3 818 0 0

0 0 0 0 0
25 992 0 3 818 0 0

Zboží - 

běžné úč. 

období

Služby - 

běžné úč. 

období

Zboží - 

minulé úč. 

období

Služby - 

minulé úč. 

období

Výrobky - 

minulé úč. 

období
25 775 0 3 818 0 0

217 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

25 992 0 3 818 0 0

C.4.7. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činností účetní jednotky

Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti 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.

Informace nasvědčující porušení předpokladu pokračování 

činnosti účetní jednotky
Opatření nebo návrhy řešení

Evropa mimo Evropskou unii 0
Ostatní svět mimo Evropu 0
Celkem 0

Druh činnosti

Výrobky - 

běžné úč. 

období
Česká republika 0
Ostatní státy Evropské unie 0

0
Celkem 0

C.4.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhů

C.4.4. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činností

Druh činnosti

Výrobky - 

běžné úč. 

období
Internetové obchody 0

0
Celkem 0

0
0

0
0

*  Založení dceřiné společnosti BOREM s.r.o. IČ 29148855 je již zachyceno v rozvaze společnosti na účtu pořizování dlouhodobého 
finančního majetku.

C.4. Další povinné informace (§ 39 odst. 10 až 14 Vyhlášky)

C.4.1. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a většinovými akcionáři
Jméno většinového akcionáře Popis transakce Finanční ohodnocení

0
Zápis dceřiné společnosti do OR 23.01.2013

061 Podíly v ovládaných 
osobách 200


