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ÚVODNÍ SLOVO 
JEDNATELE SPOLEČNOSTI 
 
 
 
 
 
 
Vážení klienti a příznivci,  
 

rok 2016 byl pro nás hlavně rokem práce a přípravy nové strategie a logistiky 
v dopravě, především s využitím zkušeností, které jsme nabyli v obdobích 
předcházejících.  
 
Pozornost jsme rovněž soustředili na rozvoj zázemí sídla společnosti v rámci budování 
a revitalizace jednak firemního areálu, ale také kulturní památky - budovy 
historického lihovaru, která je jeho součástí. Učinili jsme významné pokroky na poli 
firemního marketingu, především v oblasti audiovizuální propagace. A významně 
jsme posílili integritu firmy tvorbou a implementací individuálního řešení autonomního 
systému podnikového řízení, který přináší dokonalý přehled o celé firmě a podporuje 
správu a řízení chodu firmy. 
 
Jsme si vědomi komplexity a dynamiky regionální ekonomiky i našeho místa v jejím 
systému, a proto také věnujeme pozornost a podporu drobným a začínajícím 
lokálním podnikatelům - v roce 2016 například podporou projektu SDÍLKO. 
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Naše společnost sídlí v lokalitě, kde je velký potenciál pro rozvoj ekonomiky s vysokou 
přidanou hodnotou inovativních produktů a služeb. Současně zde kromě nás 
nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj v dopravě řešil mezi-sektorově s vysokou 
snahou o komplexnost a provázanost služeb.  
 
Naše strategie vychází z potřeb klientů, lokací a společnosti, a tak má ambice 
využívat veškeré prostředky pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných 
v rámci využívaných nástrojů. Taktéž jsme se zaměřili na zvyšování efektivity 
participujících činností nutných k realizaci mezinárodní silniční nákladní dopravy 
v souladu s legislativou. Vše se snažíme uskutečňovat pod záštitou firemní kampaně 
„Jezděte jinak“. 
 

„JEZDĚTE JINAK“ se stalo naším heslem i náplní našeho firemního programu. Snažíme 
se o propojování komunikačních kanálů mezi klientem a logistikou firmy. Otevíráme 
se novým možnostem a řešením v přepravě. Přicházíme s individuálním řešením, 
které se přizpůsobí na míru každému klientovi. Razíme heslo KVALITA - RYCHOST - 
SPOLEHLIVOST. Toto jsou stavební kameny, na kterých budujeme, realizujeme 
a reflektujeme svou práci.  
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
POSPIECH SD, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 

Společnost byla založena v roce 2004 a vyvíjí svou činnost především v oblasti 
přepravy obchodního zboží na území EU. Disponuje nákladními auty do hmotnosti 3,5 
t a nad 3,5 t, které realizují závoz, export, import od výrobců a dodavatelů po celé 
Evropě. 

Snažíme se vytvářet vysoce kvalitní služby s individuálním řešením a ke spokojenosti 
našich klientů. Zakládáme si na rychlosti, kvalitě a přesnosti dopravy zboží od 
naložení do jeho vyložení v časovém rámci 24 hodin. 

Hlavním cílem společnosti a jejich členů je nabídnout takové řešení, které by 
uspokojilo i toho nejnáročnějšího zákazníka. Proto si zakládáme na efektivitě 
a spolehlivosti a stavíme především na profesionalitě zaměstnanců i zahraničních 
partnerů. 

POSPIECH SD, s.r.o. je společnost, která přináší do Moravskoslezského kraje řadu 
pracovních příležitostí, ale také aspiruje na pozici dopravce celoevropského 
významu. 
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K roku 2016 disponujeme více než více než 150 nákladními vozidly, zaměstnáváme 
více než 160 pracovníků a ročně realizujeme více než 30 000 přeprav. 
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VIZE SPOLEČNOSTI 
 
 
 
 
 
 

Chceme být prvořadým, konkurenceschopným a spolehlivým dopravcem s pevnou 
pozicí na obchodním trhu, s letitou tradicí a kladnou zákaznickou odezvou. Proto se 
vždy budeme orientovat především na přání a požadavky zákazníka tak, aby docházelo 
k oboustranné spokojenosti. Chceme vycházet vstříc nejenom dlouholetým a stálým 
klientům, ale i těm novým či příležitostným. Budujeme společnost, která chce být 
progresivní, inovativní, efektivní a prosperující. Za tímto účelem plánujeme nové 
obchodní strategie, neustále redefinujeme logistiku, zvyšujeme investice do 
vozového parku a sledujeme současné trendy v oblasti dopravy. Naším základním 
kamenem je firemní kampaň „Jezděte jinak“, která se opírá o tři body, KVALITA - 
RYCHLOST - SPOLEHLIVOT. 
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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
O SPOLEČNOSTI 
 
 
 
 
 
 
Obchodní jméno    POSPIECH SD, s.r.o.  
Právní forma účetní jednotky  společnost s ručením omezeným  
Ředitel     Pospiech David  
Sídlo      Špitální 829/8, 710 00 Slezská Ostrava  
 
IČO      26838869  
DIČ      CZ26838869  
 
Obchodní rejstřík: Údaj o zápisu; Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40213 
 
Předmětem podnikaní  Silniční motorová doprava  

Zasilatelství  
Zprostředkování obchodu a služeb  
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Auditor     FINECO audit spol. s r.o.  
Ke Kamenině 453/18, Ostrava-Hrušov 
evidenční číslo 243 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  
K 31. 12. 2016 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ 
ORGÁNY 

STRUKTURA  
SPOLEČNOSTI 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI 

SEKCE POJISTNÉ UDÁLOSTI 

SEKCE MARKETING 
 

SEKCE DOPRAVA  
A SPEDICE 

SEKCE TECHNICKÁ 

SEKCE EKONOMICKÁ 
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 
 
 
 
 
 
 
JEDNATEL SPOLEČNOSTI  
Pospiech David 
 
 

MARKETING 
Mgr. Pospiechová Kateřina 
 
 

HLAVNÍ DISPEČER 
Steiger David 
 
 

SPEDICE 
Mašlík Zbyněk 
 
 

MZDOVÁ ÚČETNÍ  
Ing. Litnerová Ivana 

PERSONÁLNÍ 
Hesek Miloslav 
 
 

HLAVNÍ ÚČETNÍ 
Bc. Bernardová Petra 
 
 

POJISTNÉ UDÁLOSTI 
Zdeňková Taťána 
 
 

FAKTURACE 
Kubíčková Jana 
 
 

VEDOUCÍ ÚDRŽBY VOZIDEL 
Škuta Tomáš 
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INVESTICE  
ROKU 2016 
 

 
 
 
 
 
V průběhu roku 2016 jsme vynaložili na pořízení investic tyto prostředky: 
 

• Revitalizace areálu         5mil kč 
• IT systém                          1mil kč 
• Marketingové strategie – propagační video  100 000kč 
• Podpora a rozvoj města  - SDÍLKO    60 000kč 

 
 
Společnost Pospiech SD, s. r. o. patří dnes již k významným regionálním 
podnikům a zásadním způsobem tak přispívá k udržení vysokého podílu meziměstské i 
nadnárodní přepravy. S plným vědomím tohoto postavení je ve všech sférách její 
činnosti kladen nemalý důraz na trvalé zvyšování úrovně poskytovaných služeb a na 
interpersonální profesionalitu. Podmínkou pro naplňování vytyčených cílů je 
odpovídající rozvoj technické platformy, stanovení priorit a jejich postupné 
uskutečňování.  
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V rámci modernizace a podpory autonomie společnosti byl v roce 2016 v rámci firmy 
zaveden autonomní ERP systém, umožňující naprostou nezávislost a soběstačnost 
společnosti v oblasti podnikového řízení. Poskytuje oporu, udržuje integritu a umožňuje 
rychlejší komunikaci participujících složek a činností nutných k řízení firemních zdrojů 
na poli mezinárodní silniční nákladní dopravy. 

Další velká investice pro rok 2016 směřovala do oblasti marketingu a fixního kapitálu 
společnosti. Výzvou byla tvorba propagačního videa firmy, zřízení pneuservisu pro 
kamiony, nebo také rozšíření vozového parku o 8 vozidel v kategorii nad 3,5 t, který 
nyní dosahuje plné kapacity o počtu 150 vozů.  

Klíčovou roli pro rozvoj firmy měla přestavba logistického centra, která ve zmíněném 
roce probíhala. V rámci budování a inovace pracovního prostředí byly vystavěny 
nové šatny pro řidiče, nové sprchy a rozšířena plocha pro parkování osobních vozů 
zaměstnanců firmy. 
 

Jelikož je naše společnost dynamický a stále se rozšiřující podnik, v roce 2016 bylo 
vytvořeno 20 nových pracovních míst. Zároveň se aktivně snažíme neustále zlepšovat 
všechny pracovní pozice. 

Zázemí společnosti Pospiech SD, s. r. o. se nachází v areálu bývalého lihovaru. Ten se 
skládá z  50ti hektarů půdy a 14ti budov. Objekty lihovaru pravděpodobně navrhoval 
opavský stavitel Julius Lundwall (1844-1930). Významný opavský stavitel a majitel 
stejnojmenné stavební firmy v Opavě. Zde byla velkou investicí Firmy POSPIECH SD, s. 
r. o. v roce 2016 oprava střech objektů a svodů odpadní vody. V roce 2008 byla 
budova lihovaru prohlášena kulturní památkou a naše společnost se i nadále aktivně 
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podílí na její revitalizaci, ale především se snaží o navrácení památky do života a 
život do památky. Opravy přední budovy v areálu firmy aktivně řešíme s firmou 
PROJEKTSTUDIO s.r.o. 

Společnost Pospiech SD, s. r. o. zaujímá klíčové a pevné místo v rámci regionálního 
ekonomického a podnikatelského sektoru a jako taková se v roce 2016 podílela na 
organizaci a financování jedinečné POP UP akce SDÍLKO, zaměřené na rozvoj 
a především prezentaci lokálních prodejců, výrobců a designérů.  
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TECHNIKA – VOZOVÝ PARK 
ROKU 2016 
 
 
 
 
 
 
150 NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
 
Vozový park společnosti tvoří automobily značky Mercedes Benz. Všechny vozy 
splňují limity EURO6. Jsou vybaveny navigací a GPS systémem s on-line sledováním. 
 
 
TYPY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
 
VALNÍK     kapacita 10 paletových míst, hmotnost 3,5 t 
furgon     kapacita 5-7 palet, hmotnost 3,5 t 
nákladní Actros   kapacita 18 europalet, hmotnost 9 t 
nákladní Atego   kapacita 18 europalet, hmotnost 5 t 
nákladní Actros tandem  kapacita 36 europalet, hmotnost 24 t 
nákladní Ategotandem  kapacita 36 europalet, hmotnost 24 t 
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PŘEHLED TECHNIKY 

 

  

Typ vozidla Max. kapacita nákl. prostoru Vnitřní výška 

DODÁVKA 5 europalet do 1 t 1,85 m 

DODÁVKA 7 europalet do 1,5 t 1,85 m 

DODÁVKA-VALNÍK 10 europalet do 1,5 t 2,2 m 

MANIPULAČNÍ TECHNIKA zdvih 7 t 4,0 m 

OSOBNÍ VOZIDLA     

NÁKLADNÍ ACTROS do 9 t, 8 ldm 18 europalet 2,8 m 

NÁKLADNÍ ATEGO do 5 t, 8 ldm 18 europalet 2,8 m 

NÁKLADNÍ ACTROS SOUPRAVA 36 europalet 2,8 m 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
ZA ROK 2016 - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POSPIECH SD, SPOL, S.R.O. 
 
 
 
 
 
 
podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli 
 
 
OBECNÉ ÚDAJE 
 
Popis účetní jednotky (odst. 1) 
 
a) obchodní firma případně název účetní jednotky  POSPIECH SD, spol. s r.o. 
b) sídlo Špitální 829/8     702 00 Moravská Ostrava 
c) IČ         26 83 88 69 
d) právní forma účetní jednotky     společnost s ručením 

omezeným 
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e) předmět podnikání      silniční motorová doprava 
nákladní 
zasilatelství  
zprostředkování obchodu  
a služeb 

f) rozvahový den       31. 12. 2016 
g) okamžik sestavení účetní závěrky    30. 6. 2017 
f) datum vzniku společnosti:     14. 7. 2004 
 
Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na této 
účetní jednotce k rozvahovému dni: 

 
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním 
rejstříku: 
V průběhu roku 2016 nedošlo ke změnám v Obchodním rejstříku. 
 
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním 
období: 
V roce 2016 nedošlo ke změně organizační struktury. 

 
Jméno fyzické osoby, název 
právnické osoby 
 

 
Sídlo 

 
Běžné účetní období 

 
Minulé účetní období 

  Vklad tj. % vklad tj. % 

Pospiech David  200 100% 200 100% 
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Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 
 

Jméno Příjmení Funkce 

David Pospiech Jednatel 

 

Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo 
rozhodující vliv (odst. 2) 
 
Účetní jednotka nemá a neměla v jiných obchodních firmách podstatný nebo 
rozhodující vliv. 
 
Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (odst. 3) 
 
 Běžné účetní období Minulé účetní 

období 

za
m

ěs
tn

an
ci

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 128 126 

   z toho členů řídících orgánů  

   (vedení společnosti) 

2 2 

m
zd

ov
é 

ná
kl

ad
y Mzdové náklady celkem 

 

21 329 19 718 

 z toho členů řídících orgánů  

   (vedení společnosti) 

1 156 1 098 

 

údaje uvedeny v tis. Kč  
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Půjčky, úvěry, jiná plnění vůči statutárním orgánům a dozorčí radě (odst. 4) 
 
Jednatel nevyužívá služební vozidlo k soukromým účelům a v souladu se zákonem 
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Jiná plnění vůči jednateli nejsou poskytována. 
 
Zásady, metody, oceňování (odst. 5) 
 
a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad 
 
Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady, řídí se zákonem č.563/1991 Sb. 
O účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a účetní standardy, kterými 
se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. 
 
b)Způsoby oceňování 
 
1) Účtování a ocenění zásob  
 
Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku zásob režijního materiálu a zboží 
způsobem B. 
Způsobem A účtuje účetní jednotka o pořízení a úbytku zásob svěřených 
zaměstnancům, jedná se o ochranné pracovní oděvy, pracovní pomůcky a pracovní 
nářadí.  
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2) Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
 
Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka oceňuje pořizovací cenou: 

- dlouhodobý hmotný majetek definovaný v §7 vyhlášky, je u samostatných 
movitých věcí a jejich souborů považován za dlouhodobý v případě 
použitelnosti delší než jeden rok a od hranice pořizovací ceny vyšší než 40 000,- 
Kč.  

- drobný hmotný majetek, jsou samostatné movité věci, jejichž doba 
použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena je do 40.000,- Kč. Takový 
majetek je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti 
při vyskladnění na účet 501 – Spotřeba materiálu se samostatnou analytikou 
a vede se v operativní evidenci. Pokud je v nákladech z titulu tohoto majetku 
naúčtováno více jak 2 % celoročního obratu (třída 6 – tržby), je v nákladech 
ponecháno maximálně tato 2 % celoročního obratu, částka převyšující 
stanovený limit je naúčtována na účet nákladů příštích období 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje 

- dlouhodobý nehmotný majetek definovaný v §8 vyhlášky, je považován za 
dlouhodobý, je-li doba jeho použitelnost delší než jeden rok a pořizovací cena 
vyšší než 60 000,-Kč 

- drobný nehmotný majetek, jsou položky definované v §8 vyhlášky, jejichž 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena nižší nebo rovna 
60.000,- Kč. Tento majetek je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění 
na účet 518 

- drobný nehmotný majetek od 3.000,- Kč do 60 000,-Kč včetně výše je veden 
v operativní evidenci. 
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3) Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní 
činností  
 
Účetní jednotka nemá a neměla  v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek vytvořený vlastní činností. 
 
4) Ocenění podílů 
 
Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly. 
 
5) Ocenění cenných papírů 
 
Účetní jednotka nemá a neměla v majetku cenné papíry. 
 
6) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  
 
Reprodukční cena je stanovena podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. 
 
7) Změny oceňování  
 
V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu 
období ke změnám v metodice oceňování. 
 
8) Použití ocenění reálnou hodnotou  
 
V účetním období nebyla náplň pro použití ocenění reálnou hodnotou. 
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c) Odepisování 
 
Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován účetně v závislosti na skutečném 
opotřebení v souladu se zákonem o účetnictví §28. Detailně je řešen 
vnitropodnikovou směrnicí – odpisový plán. Drobný majetek je účtován na vrub účtu 
501-AU. K významným úbytkům v průběhu účetního období nedošlo. 
 
d) Odchylky od účetních metod 
 
Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto 
metod ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví. 
 
e) Opravné položky k majetku  

 
Účetní jednotka při tvorbě opravných položek k pohledávkám postupuje 

následovně: 
1) pro pohledávky splatné do 31.12.2013 

- pohledávky do 6 měsíců po splatnosti – opravná položka se netvoří 
- pohledávky splatné nad 180 dnů – tvoří se 20% daňová OP nesplacené 

hodnoty pohledávky  
- pohledávky po splatnosti v rozmezí 180-360 dnů – tvoří se 20% účetní OP 

nesplacené hodnoty pohledávky 
- pohledávky po splatnosti v rozmezí 361-540 dnů – tvoří se 50% účetní OP 

nesplacené hodnoty pohledávky 
- pohledávky po splatnosti nad 541 dnů – tvoří se 80% účetní OP nesplacené 

hodnoty pohledávky 
2) pro pohledávky splatné po 1.1.2014 
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- pohledávky splatné nad 18 měsíců – tvoří se 50% daňová OP nesplacené 
hodnoty pohledávky  

- pohledávky splatné nad 30 měsíců – tvoří se 50% daňová OP nesplacené 
hodnoty pohledávky  

- pohledávky splatné nad 12 měsíců – tvoří se 100% účetní OP nesplacené 
hodnoty pohledávky 

    
3) v případě přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení se v roce přihlášení tvoří 

100% opravná položka 
 

V případě uhrazení pohledávek k okamžiku sestavení účetní závěrky, je tvorba 
opravných položek individuálně posuzována 

 

Opravné položky k 
pohledávkám: 

Počáteční stav k 1. 1. 
2016 

Zúčtování 
v roce 2016 

Tvorba v roce 
2016 

Stav k 31. 12. 2016 

Daňové opravné položky 

– zák. § 8 (insolvence) 

133 7 0 126 

Daňové opravné položky 

–zák. § 8a 

229 169 0 60 

Účetní opravné položky 57 57 145 145 

Daňové opravné položky 

 – zák. § 8c 

22 45 23 0 

CELKEM 441 278 168 331 

údaje uvedeny v tis. Kč   



 

26 

Na základě provedené inventarizace vzniká nutnost tvořit opravné položky 
k dlouhodobému majetku z důvodů havárie. Vytvořená účetní opravná položka ve 
výši 537 tis. Kč. Nevzniká nutnost tvořit opravné položky k  zásobám a finančnímu 
majetku. 
 
f) Přepočet údajů cizí měny na českou měnu 
 
V průběhu roku 2016 je používán v případě nákupu cizí měny aktuální měsíční kurz, 
který vychází z kurzů ČNB. K rozvahovému dni byl majetek vedený v cizí měně 
přepočtený aktuálním kurzem ČNB k 31. 12. 2016. 
 
Doplňující údaje k rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát – (odst. 6) 
 
a) Významné položky aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty 
 
Účetní jednotka nemá významný rozdíl v položkách rozvahy. 
 
b) Doměrky za minulá léta 
 
Nejsou doměrky za minulá léta. 
 
c) Odložený daňový závazek nebo pohledávka 
 
Účetní jednotka účtuje o odložené dani. Jako podklad pro propočet byly vybrány 
daňové a účetní zůstatkové ceny, z nichž vychází odložený daňový závazek. 
Zároveň jsou v propočtu zohledněny daňové ztráty a s nimi související odložená 
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daňová pohledávka. Po zohlednění výše uvedených vlivů vychází konečný zůstatek 
účtu 481 jako odložený daňový závazek ve výši 3.943.986,- Kč. 
 
d) Rezervy  
 
Rezervy nejsou tvořeny. 
 
e) Rozpis krátkodobých, dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček 
 

Č. 
Kontokorentní účet 

k rozvahovému dni 

  

Max. limit čerpání 

 Raiffeisenk Bank  34 000 

 

27 000 

 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 

Č. 
Dlouhodobé bankovní úvěry 

k rozvahovému dni 

  

Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 

 Raiffeisenk Bank  

Raiffeisenk Bank  

2 675 

3 896 

1 807 

2 962 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
Zůstatek jistiny se skládá z krátkodobé části těchto úvěrů splatné do jednoho roku, 
a to ve výši 1 803 tis. Kč, vykazujeme ho v rozvaze v krátkodobých bankovních 
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úvěrech na řádku 127 a z dlouhodobé části vykázané na řádku 112, kde vykazujeme 
částku ve výši 2 966 tis. Kč. 
 

Č. 
Dlouhodobé závazky k úvěrům u 

leasingových společností   

k rozvahovému dni 
 

Splácení Nové 
závazky 

Zůstatek 
jistiny 

Minulé období běžné 
období 

  

 Dlouhodobé úvěry na auta  15.682 20.263  28.763 61.240 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
Zůstatek jistiny se skládá z krátkodobé části těchto úvěrů splatné do jednoho roku 
a to ve výši 20.792 tis. Kč a vykazujeme ho v rozvaze v krátkodobých jiných závazcích 
na řádku 140 a v dlouhodobých závazcích na řádku 122 vykazujeme dlouhodobou 
část těchto úvěrů ve výši 40.893 tis. Kč. 
 
f) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
 
Účetní jednotka má k datu uzávěrky hmotný majetek zatížený zástavním právem.   
 
g) Rozpis přijatých dotací na DHM a provozní účely 
 
Účetní jednotka není v roce 2016 příjemce dotací. 
 
h) Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 
 
Ocenění majetku obchodní společnosti není výrazně nižší ani vyšší než ocenění 
uvedené v účetnictví.  
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Doplňující informace (odst. 7) 
 
a) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti  
 

Rok  Kategorie 

Celkem 

do 
splatnosti 

Po splatnosti 
Celkem 

po 
splatnosti 

Celkem 

0 – 90 dní 
91 – 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 – 2 

roky 
2 – více let 

Bě
žn

é 
ob

do
bí

 Krátkodobé pohledávky 33 736 4 748 177 254 64 271 5 514 39 250 

Opravné položky 0 0 0 0 60 271    331     331 

Netto 33 736 4 748 177 254 4  0 5 183 38 919 

 Krátkodobé pohledávky 31 425 4 596 87 69 150 403 5 305 36 730 

O
 Opravné položky 0 0 0 0  38 403 441  441 

M
 Netto 31 425 4 596 87 69 112 0 4 864 36 289 

údaje uvedeny v tis. Kč 
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Závazky po lhůtě splatnosti 
 

Rok  Kategorie 

Celkem 

do 
splatnosti 

Po splatnosti 
Celkem 

po 
splatnosti 

Celkem 

0 – 90 dní 
91 – 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 – 2 

roky 
2 – více let 

BO
 

Krátkodobé závazky 7 103 565 0 0 0 0 565 7.668 

M O
 Krátkodobé závazky 7.777 306 29 0 0 411 746 8.523 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
b) Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let 
 
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné výše uvedené pohledávky a závazky. 
 
c) Splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši 
evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů 
 
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné výše uvedené závazky. 
 
d) Pronajatý majetek (cizí) neuvedený v rozvaze 
 
Účetní jednotka nevede na podrozvahových účtech majetek na leasing. 
 
e) Drobný majetek neuvedený v rozvaze 
(v pořizovacích cenách) 
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Jde o majetek účtovaný jako náklad, vedený v operativních evidencích. 
 

Běžné období Minulé období 

Název majetku pořizovací cena Název majetku pořizovací cena 

Hmotný 751 hmotný 758 

Nehmotný 55 nehmotný 0 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
f) Leas
 

ingy – finanční pronájem 

Účetní jednotka nemá takové závazky. 
 
g) Penzijní závazky 
 
Účetní jednotka nemá takové závazky. 
 
h) Závazek za jednatelem 
 
K datu 31. 12. 2016 je závazek ke společníkovi 128 675,24 Kč. 
 
ch) Významné události, které nastaly od rozvahového dne do okamžiku sestavení 
účetní závěrky 
 
K významným událostem nedošlo. 
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i) Údaje o odměnách statutárnímu auditorovi 
 
Účetní jednotka má povinnost ověření účetní závěrky auditorem od účetního období 
roku 2011. Zaúčtovaná odměna je celkem ve výši 68.970,- Kč. 
 
Výkaz zisků a ztrát v účelovém členění 
 
Účetní jednotka nevolí tento výkaz. 
 
Základní kapitál, Emitované akcie, dluhopisy, podíly (odst. 9) 
 
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 
 

 Běžné období Minulé období 

Základní kapitál 200 200 

Zákonný rezervní fond 20 20 

Statutární fondy 0 0 

Ostatní fondy 2.880 2.880 

Nerozdělený zisk minulých let 15.819 13.290 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 

Hospodářský výsledek běžného období 4 686 2 528 

Vlastní kapitál celkem 23 605 18 918 

údaje uvedeny v tis. Kč 
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Výnosy z běžné činnosti (odst. 10) 
 

 Běžné období 

Tržby za prodej zboží 400 

Tržby z prodeje služeb 162.477 

Ostatní výnosy 5.816 

Výnosy z fin. operací 61 

Celkem 168.754 

 

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 
 
Výdaje na výzkum nebyly vynaloženy. 
 
 

Okamžik sestavení přílohy účetní závěrky: 28. 6. 2016 Sestavily: 

Ing. Věra Moravcová, Bc. Petra Bernardova 
 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:            
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CASH FLOW 
2016 
 
 
 
 
 
Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

 
2016 v tis. Kč 
 

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 2385 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 5935 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 27345 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) a umoř. opr. pol. k maj.(+,-) 
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(-,+) 
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 
A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky (+), vyúčt. výnosové úroky (-) 
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 

23992  
-81  

-111 
0 

3545 
 0 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnost před zdaněním 33280 
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -2874 
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-), aktivních účtů časového rozlišení a 
dohadných účtů aktivních 

-5703 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+,-), pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 

2788 

A.2.3. Změna stavu zásob (+,-) 41 
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. pol. 30406 
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -3545 
A.4. Přijaté úroky (+) 0 
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou č. a za doměrky min. obd. (-) -608 
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mim. úč. př. včetně uhr.daně z mim. č. 0 
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 
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A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 26253 
Peněžní toky z investiční činnosti 
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -30894 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 183 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -30711 
Peněžní toky z finančních činností 
C.1. Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků 3319 
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení zákl. kapitálu (+) 
C.2.2.Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 
C.2.3.Oceňovací rozdíl z přecenění majetku 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-) 

0  
0 
0 
0  
0  
0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 3319 
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -1139 
R. Stav peněžních prostředků na konci období 1246 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
PRO SPOLEČNÍKA SPOLEČNOSTI POSPIECH SD, S.R.O. 
 
 
 
 
 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti POSPIECH SD, s.r.o. (dále 
také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu 
a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny na stránce 1 přílohy této 
účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti POSPIECH SD, s.r.o. k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů, výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými 
účetními předpisy. 
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Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 
auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit 
(ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti 
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení 
se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce 
získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
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požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních 
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž 
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné 
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených 
ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku 

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
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orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat 
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy 
ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo 
chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by 
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé 
účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní 
skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní 
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 
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• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné 
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 
jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán 
Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě 
trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota 
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této 
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti 
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 
ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 
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Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu 
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, 
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

FINECO audit spol. s r.o.  
Ke Kamenině 453/18, Ostrava-Hrušov 
evidenční číslo 243 

Ing. Ivo Knopp 
statutární auditor a jednatel společnosti 
evidenční číslo 1537 

Ostrava, 7. července 2017 

  

 

  



 

42 

FINANČNÍ ROZVAHA 
V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2016 
 
(v celých tisících Kč) 
IČO 26838869 
Název a sídlo účetní jednotky:   POSPIECH SD, s.r.o. 
   Špitální 829/8  

Ostrava -Slezská Ostrava 
71000 

 
Označení a 

 
AKTIVA b Číslo 

řádku 
c 

 
Běžné účetní období 
 

 
Minulé úč. období 

 
Brutto 1 

 
Korekce 2 

 
Netto 3 

 
Netío 4 

 AKTIVA CELKEM                              (A + B. + C. + D.) 001 238  299 104   053 134 246 122 811 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek                      (B.l. + B.ll. + B.lll.) 003 193 147 103   722 89 425 82 624 
B.I. 
1.  
2. 
   2.1. 
   2.2. 
3.  
4.  
5. 
 
   5.1.  
   5.2. 

Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.l. 1. až B.l.5.2.) 004 348 0 348 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0 
Ocenitelná práva 006 0 0 0 0 
Software 007 0 0 0 0 
Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0 
Goodwill 009 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

011 348 0 348 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 348 0 348 0 

B II. 
1. 
   1.1. 
   1.2.  
2.  
3. 
4. 
   4.1. 
   4.2. 
   4.3.  
5. 
 
   5.1. 
   5.2. 

Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.ll. 1. až B.ll.5.2.) 014 192 799 103 722 89 077 82 624 
Pozemky a stavby 015 21 218 3   825 17 393 18 209 
Pozemky 016 6 397 0 6 397 6  397 
Stavby 017 14 821 3  825 10 996 11 812 
Hmotné movité věci a jejich soubory 018 166 235 99  897 66 338 60 731 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobý hmotný m aj etek 020 0 0 0 0 
Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 

024 5 346 0 5 346 3  684 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 598 0 598 0 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 4   748 0 4  748 3  684 
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Označení a 

 
AKTIVA b Číslo 

řádku 
c 

 
Běžné účetní období 
 

 
Minulé úč. období 

 
Brutto 1  

 
Korekce 2  

 
Netto 3  

 
Netto 4  

B.III. 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
   7.1. 
   7.2. 

Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.lll.7.2.) 027 0  0  0  0  
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0  0  0  0  
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0  0  0  0  
Podíly - podstatný vliv 030 0  0  0  0  
Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0  0  0   
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0  0  0  0  
Zápůjčky a úvěry – ostatní 033 0  0  0  0  
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0  0  0  0  
Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0  0  0  0  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0  0  0  0  

C. Oběžná aktiva                      (Cl. + Cil. + Clil. + CIV.) 037 4 4  1 2 2  3 3 1  4 3   7 9 1  3 9   7 8 4  
Cl. 
1. 
2. 
3. 
   3.1. 
   3.2. 
4.  
5. 

Zásoby                                 (součet C. 1.1. až C.1.5.) 038 1 4 0  0  1 4 0  1 8 1  
Materiál 039 1 1 8  0  1 1 8  1 8 1  
Nedokončená výroba a polotovary 040 0  0  0  0  
Výrobky a zboží 041 2 2  0  2 2  0  
Výrobky 042 0  0  0  0  
Zboží 043 2 2  0  2 2  0  
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0  0  0  0  
Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0  0  0  0  

Cil 1. 
1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.  
1.5. 

   5.1.  

   5.2.  

   5.3.  
   5.4. 

Pohledávky                                      (C.II.1 + C.II.2) 046 4 2  7 3 6  3 3 1  4 2  4 0 5  3 7  2 1 8  
Dlouhodobé pohledávky 047 0  0  0  0  
Pohledávky z obchodních vztahů 048 0  0  0  0  
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0  0  0  0  
Pohledávky - podstatný vliv 050 0  0  0  0  
Odložená daňová pohledávka 051 0  0  0  0  
Pohledávky – ostatní 052 0  0  0  0  
Pohledávky za společníky 053 0  0  0  0  
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0  0  0  0  
Dohadné účty aktivní 055 0  0  0  0  
Jiné pohledávky 056 0  0  0  0  
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Označení A 

 
AKTIVA b Číslo 

řádku 
c 

 
Běžné účetní období 
 

 
Minulé úč. období 

 
Brutto 1 

 
Korekce 2 

 
Netto 3 

 
Netto 4 

2. 

2.1. 

2.2.  

2.3.  

2.4 

   4.1.  

   4.2.  

   4.3.  

   4.4.  

   4.5.  

   4.6. 

Krátkodobé pohledávky 057 42 736 331 42 405 37 218 

Pohledávky z obchodních vztahů 058 39  250 331 38 919 36 289 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0 
Pohledávky - ostatní 061 3  486 0 3  486 929 

Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 064 1 0 1 0 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 685 0 685 597 
Dohadné účty aktivní 066 2  392 0 2  392 200 
Jiné pohledávky 067 408 0 408 132 

CIII. 
 
1 
2. 

Krátkodobý finanční majetek                (C.III.1. + ClII.2.) 068 0 0 0 0 

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0 
Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0 

CIV. 
 
1. 
2. 

Peněžní prostředky                           (C.IV.1. + C.IV.2.) 071 1 246 0 1  246 2  385 

Peněžní prostředky v pokladně 072 194 0 194 288 
Peněžní prostředky na účtech 073 1 052 0 1 052 2  097 

D. 
 
1.  
2.  
3. 

Časové rozlišení aktiv                        (D.1. + D.2.+ D.3.) 074 1  030 0 1   030 403 

Náklady příštích období 075 1 030 0 1 030 382 
Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 077 0 0 0 21 
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Označení a PASIVA b číslo 
řádku 

c 

Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 

 PASIVA CELKEM                                              (A + B. + C. + D.) 078 134   246 122 811 
A. Vlastní kapitál                 (A.I. + All. + Alll. + AIV. + AV. + AV.I.) 079 23 605 18 918 
A.I. 
1.  
2. 
3. 

Základní kapitál                                       (A.I.1. +A.I.2. +AI.3.) 080 200 200 
Základní kapitál 081 200 200 
Vlastní podíly (-) 082 0 0 
Změny základního kapitálu 083 0 0 

A.II. 
1. 
2. 
   2.1. 
   2.2. 
   2.3. 
   2.4.  
   2.5. 

Ážio a kapitálové fondy                            (součet A.II.1. + A.II.2.) 084 2 880 2  880 
Ážio 085 0 0 
Kapitálové fondy 086 2   880 2  880 
Ostatní kapitálové fondy 087 2  880 2   880 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků {+/-) 088 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění pň přeměnách obchodních korporací 089 0 0 
Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0 

A.III. 
1.  
2. 

Fondy ze zisku                                             (A.III.1. + A.III.2.) 092 20 20 
Ostatní rezervní fondy 093 20 20 
Statutární a ostatní fondy 094 0 0 

A.IV. 
1. 
2. 
3. 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  (A.IV.1. + AIV.2.+ AIV.3.) 095 15 819 13 290 
Nerozdělený zisk minulých let 096 15 819 13 290 
Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 0 0 
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 4  686 2  528 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0 
B. + C. Cizí zdroje                                                   (součet B. + C.) 101 110  392 103 575 
B. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Rezervy                                                (součet B.1. až B.4.) 102 0 0 
Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 104 0 0 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0 
Ostatní rezervy 106 0 0 
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Sestaveno dne 30.6.2017  
Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM    

Předmět podnikání účetní jednotky: silniční nákladní doprava     

 
Označení a 

 
PASIVA b Číslo 

řádku 
C 

 
Stav v běžném úč. období 5 

 
Stav v minulém úč. období 6 

C. Závazky                                                           (Cl. + Cil.) 107 110   392 103 575 
C.l.  
1. 
   1.1.  
   1.2. 
2.  
3. 
4. 
 5. 
 6. 
7. 
8. 
9. 
   9.1. 
   9.2. 
   9.3. 

Dlouhodobé závazky                            (součet C. 1.1. až Cl.9.) 108 47 803 43 843 
Vydané dluhopisy 109 0 0 
Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0 
Ostatní dluhopisy 111 0 0 
Závazky k úvěrovým institucím 112 2  966 4  768 
Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0 
Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0 
Závazky - podstatný vliv 117 0 0 
Odložený daňový závazek 118 3  944 3 303 
Závazky - ostatní 119 40  893 35 772 
Závazky ke společníkům 120 0 0 
Dohadné účty pasivní 121 0 0 
Jiné závazky 122 40 893 35 772 

C.l.  
1. 
   1.1. 
   1.2. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
   8.1. 
   8.2.  
   8.3.  
   8.4.  
   8.5.  
   8.6  
   8.7. 

Krátkodobé závazky                           (sou čet C. 11.1. až C. 11.8.) 123 62 589 59 732 
Vydané dluhopisy 124 0 0 
Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 
Ostatní dluhopisy 126 0 0 
Závazky k úvěrovým institucím 127 28  803 29  803 
Krátkodobé přijaté zálohy 128 0 9 
Závazky z obchodních vztahů 129 7  668 8 523 
Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0 
Závazky - podstatný vliv 132 0 0 
Závazky ostatní 133 26 118 21  397 
Závazky ke společníkům 134 129 52 
Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 
Závazky k zaměstnancům 136 2 551 2 303 
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 137 796 715 
Stát - daňové závazky a dotace 138 1  781 679 
Dohadné účty pasivní 139 69 0 
Jiné závazky 140 20 792 17 648 

D. 
1.  
2. 

Časové rozlišení pasiv                                         (D. 1. + D. 1.) 141 249 318 
Výdaje příštích období 142 249 318 
Výnosy příštích období 143 0 0 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  
V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2016 
 
(v celých tisících Kč) 
IČO 26838869 
Název a sídlo účetní jednotky:   POSPIECH SD, s.r.o. 
   Špitální 829/8  

Ostrava -Slezská Ostrava 
71000 

 
Označení 
a 

 
TEXT b 

 
Číslo 
řádku 

c 

 
Skutečnost v účetním období 
 

 
běžném 1 

 
minulém 2 

1. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 162 477 158   161 
II. Tržby za prodej zboží 02 400 180 
A. 
A. 1.  
     2.  
     3. 

Výkonová spotřeba                                                (součet A. 1. až A.3.) 03 96   628 98  670 
Náklady vynaložené na prodané zboží 04 396 148 
Spotřeba materiálu a energie 05 48  349 54   537 
Služby 06 47  883 43   985 

B. Změna stavu zásob vlastní Činnosti (+/-) 07 0 0 
C. Aktivace {-) 08 0 0 
D. 
D. 1.  
     2. 
        2.1.  
        2.2. 

Osobní náklady                                                (součet D.1. až D.2.) 09 29   035 26   787 
Mzdové náklady 10 21  329 19  718 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 7  706 7   069 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 7 224 6 657 
Ostatní náklady 13 482 412 

E. 
E. 1. 
        1.1. 
        1.2. 
        2. 3. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti                         (součet E.1. až E.3.) 14 23   911 23  181 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 24   021 23  206 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 23   992 22   698 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 29 508 
Úpravy hodnot zásob 18 0 0 
Úpravy hodnot pohledávek 19 -110 -25 

III. 
1.  
2.  
3. 

Ostatní provozní výnosy                                    (součet 111.1 až III.3.) 20 5  816 4  961 
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 183 123 
Tržby z prodaného materiálu 22 10 26 
Jiné provozní výnosy 23 5  623 4  812 

F. 
F. 1.  
     2.  
     3.  
     4.  
     5. 

Ostatní provozní náklady                                    (součet F.1. až F.5.) 24 8   997 7  130 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 72 0 
Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0 
Daně a poplatky 27 4   337 3  232 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0 
Jiné provozní náklady 29 4  588 3 898 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 10 122 7 534 
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Označení a 

 
TEXT b 

 
Číslo 
řádku 

c 

 
Skutečnost v účetním období 
 

 
běžném 1 

 
minulém 2 

IV. 
1.  
2. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 31 0 0 
Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0 
Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 
V. 
1.  
 
2. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.) 35 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná 
osoba 

36 0 0 

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0 
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 
VI. 
1.  
2. 

Výnosové úroky a podobné výnosy                      (součet VI. 1 + VI.2.) 39 0 0 
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0 
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 
J. 
   J. 1.  
       2. 

Nákladové úroky a podobné náklady                      (součet J.1 + J..2.) 43 3 545 3  301 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 
Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 3 545 3  301 

VII. Ostatní finanční výnosy 46 61 384 
K. Ostatní finanční náklady 47 703 1 295 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -4   187 -4  212 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 5 935 3   322 

L. 
L. 1.  
    2. 

Daň z příjmů                                                    (součet L. 1 + L.2.) 50 1 249 794 
Daň z příjmů splatná 51 608 0 
Daň z příjmů odložená (+/-) 52 641 794 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 4  686 2  528 
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 4  686 2 528 
 Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 168  754 163  686 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 
SPOLEČNOSTI 
 
 
 
 
 
 

PROVOZOVNA: 
Luční 20 
Ostrava-Svinov 
721 00 
 
 
PROVOZOVNA: 
areál Avia 
Beranových 140 
199 00 Praha Letňany 
 
 
DISPEČINK: 
8:00 - 16:30 
+420 596 133 052 
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