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    Název:      

      Olomoucký pivovar a.s.  
   

    Sídlo:      Pivovarská 303, 686 01 Uherské Hradiště-Jarošov 

    Právní forma:     Akciová společnost 

    IČ:      11708379 

    Datum vzniku společnosti:   18.08.2021 

    Předmět podnikání nebo jiné činnosti: Výroba piva, hostinská činnost 

    Základní kapitál: 2 300 000 Kč splacen ve 100% 

    Popis změn a dodatků za uplynulé  

    účetní období v obchodním rejstříku: žádné nejsou 

  

 

    Popis organizační struktury podniku:  Orgány společnosti jsou představenstvo a dozorčí 

rada. Představenstvu přísluší obchodní vedení 
společnosti. Každý člen představenstva zastupuje 
společnost navenek samostatně. Dozorčí rada je 
kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon 
působnosti představenstva a na činnosti. 

      

   Statutární orgán 

  

    Předseda představenstva:  Miroslav Harašta, datum narození 13. dubna 1974, 

bytem Merhautova 447/40, Zábrdovice, 613 00   Brno 

     Datum vzniku funkce: 18.08.2021 

    Dozorčí rada: 

 

    Člen dozorčí rady: Petr Syřiště, datum narození 10.října 1977, Marie 

Cibulkové 334/22, Nusle, 140 00 Praha 4 

     Datum vzniku funkce: 18.08.2021 
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    Zásadní změny během uplynulého  

    účetního období: žádné nejsou 

 

  

 

Účetní metody: Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu 

účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu 

opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky 

pokračovat ve svých aktivitách. 

Obecné účetní zásady: Při vedení účetnictví společnost respektuje základní 

účetní principy k dosažení věrného a poctivého obrazu 

ekonomické situace podniku. 

 

Způsob odpisování: Žádné nejsou 

Způsob ocenění: Žádný není 

  

Informace o odchylkách od metod v souladu s § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a 

závazky, na   finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky. 

      Žádné nejsou 

 

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v 

průběhu účetního období.   

      Žádné neeviduje 

Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a 

druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovní vlastních nákladů. 

      Žádné neeviduje 

Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu 

účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn 

ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit. 

      Žádné nejsou 

Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše 

opravných položek. 
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Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou shodné s daňovými odpisy. 

Do majetku společnosti je zahrnován dlouhodobý hmotný majetek.  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je časově rozlišen.       

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0) a použité 

odpisové metody při stanovení odpisů. 

      Žádné neeviduje 

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění kurzů vyhlašovaných 

Českou národní bankou jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn). 

Žádné neeviduje 

 

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou 

hodnotou. 

               Žádné nejsou

 

Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, 

s uvedením povahy a formy tohoto zajištění. 

      Žádný neeviduje 

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti s rozpadem dle splatnosti: 

Není po splatnosti 0,00 

1 až 30 dnů po splatnosti 0,00 

31 až 60 dnů po splatnosti 0,00 

61 až 90 dnů po splatnosti 0,00 

91 až 180 dnů po splatnosti 0,00 

181 až 360 dnů po splatnosti 0,00 

361 až 720 dnů po splatnosti 0,00 

721 a více dnů po splatnosti 0,00 

Celkem neuhrazené pohledávky k 31.12.2021 0,00 

 

 

 

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti s rozpadem dle splatnosti:  

Není po splatnosti 141923,34 

1 až 30 dnů po splatnosti 53361,00 

31 až 60 dnů po splatnosti 0,00 
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61 až 90 dnů po splatnosti 0,00 

91 až 180 dnů po splatnosti 0,00 

181 až 360 dnů po splatnosti 0,00 

361 až 720 dnů po splatnosti 0,00 

721 a více dnů po splatnosti 0,00 

Celkem neuhrazené závazky k 31.12.2021 195284,34 

 

Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho 

nesplacení. 

      Žádné neeviduje 

 

Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: 

      Žádné neeviduje     

 

 

 

 

V Uherském Hradišti, dne 10.03.2022     

       Člen představenstva, Miroslav Harašta 


