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ÚVODNÍ SLOVO 
JEDNATELE SPOLEČNOSTI 
 
 
 
 
 
 
Vážená čtenářko, vážený čtenáři, 
 
 
je mi opět velikou ctí zrekapitulovat uplynulý rok z pozice jednatele společnosti, 
která představuje poutníka na cestách nejen v celé republice, ale i v zahraničí.  
 
Cílem všech našich zaměstnanců je poskytování služeb přepravy v maximální kvalitě 
za ekonomicky efektivních podmínek. Plníme objednávky přepravních výkonů, 
snažíme se maximálně vycházet vstříc a vypravujeme veškeré transporty řádně 
a včas. Každý klient je pro nás individualitou a tak k němu také přistupujeme, 
vycházíme z jeho potřeb a nároků. Jsme hrdí, že se můžeme počítat do široké 
skupiny přepravních společností, v níž zaujímáme nezanedbatelné místo. Neustále se 
snažíme zvyšovat efektivitu přepravy, a to nejenom budováním a rozšiřováním 
vozového parku, ale také vysokou profesní kvalitou našich zaměstnanců. Společnost 
zůstává personálně stabilní i při dnešním ekonomickém růstu. V době velkého 
nedostatku kvalifikovaných profesí si chceme udržet kvalitní zaměstnance, kteří zajišťují 
nezbytnou provozní podporu, a zároveň chceme získat nové. 
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Je potřeba podotknout, že v roce 2017 objem přepravních výkonů vzrostl, došlo k dalšímu 
navýšení objednávek přepravních výkonů ze strany klientů nejen na území České 
republiky, ale i v evropském prostoru. Maximálně se snažíme o zrychlení modernizace 
vozového parku i technologického rozvoje. Podniku se daří úspěšně dokončovat 
investiční projekty a připravovat nové ambiciózní investice. 
 
Důležitým a mohu říci i historickým okamžikem se stalo uvedení kulturní památky 
„svinovského lihovaru“ opět do života a dění dnešní moderní Ostravy 21. století. 
Jsou to zatím krůčky malé a vratké, ale věříme, že brzy nabudou na síle. Zájem 
veřejnosti o tuto historickou atraktivitu neustále stoupá, jak dokazuje množství dotazů 
jednotlivců i skupin na možnost prohlídek.  
 
Z naší strany snaha o záchranu a renesanci historického lihovaru neupadá, ba naopak. 
Rok 2017 znamenal výrazný posun směrem k zahájení realizace projektu „Minulost 
pro budoucnost“. Zahájili jsme práce na krátkém dokumentárním snímku, který bude 
mapovat důležité životní milníky místa i lidí, kteří zde prožili své životy.  
 
Nyní chci poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich obětavou práci v roce 
2017. Jmenovitě jsou to: Steiger David, Heblák Jan, Mašlík Zbyněk, Bernardová Petra, 
Jopková Marta, Škuta Tomáš, Reichel Jiří, Domes Karel, Hejl Roman, Petrov Vladimír, 
Kubíček Zdeněk a mnoho dalších. 
 
Díky neutuchajícímu pracovnímu úsilí nás všech je POSPIECH SD, s.r.o. volbou 
mnohých. 
 
David Pospiech 
Jednatel firmy POSPIECH SD, s.r.o. 
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CHARAKTER SPOLEČNOSTI 
POSPIECH SD, s. r. o. 
  
 
 
 
 
 

Společnost založil v roce 2004 David Pospiech jako malý podnik pro přepravu 
obchodního zboží. Brzy se z malé firmy začal rozvíjet konkurenceschopný činitel 
na poli mezinárodní přepravy. Dnes společnost POSPIECH SD, s.r.o. vyvíjí svou činnost 
v oblasti přepravy obchodního zboží na území celé EU a disponuje nákladními auty 
do hmotnosti 3,5 t a nad 3,5 t, které uskutečňují závoz, export, import od výrobců 
a dodavatelů po celé Evropě. 

Kvalita služeb je pro tuto společnost klíčová, stejně jako dobře fungující a neustále 
se rozvíjející systém, který zohledňuje potřeby zákazníků a naplňuje jejich očekávání. 
Tým profesionálů vyniká variabilitou a snaží se poskytovat zákazníkovi individuální 
řešení, které mu bude po všech stránkách vyhovovat. To je předpoklad pro 
úspěšnost podniku při zajišťování přepravy zboží, stejně jako rychlost. V dnešní 
uspěchané době, kdy záleží opravdu na každé minutě, si POSPIECH SD, s.r.o. zakládá 
na přesnosti. Doprava zboží od naložení do jeho vyložení se uskutečňuje v časovém 
rámci i do 24 hodin. 
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K 31. 12. 2017 disponuje podnik více než 130 nákladními vozidly, zaměstnává více než 160 
pracovníků a ročně realizuje více než 30 000 přeprav. 
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NAŠE VIZE 
 
 
 
 
 
 
Naší nynější prioritou je zvyšování úrovně poskytovaných služeb. V rámci Programu 
kvality služeb monitorujeme, analyzujeme a přijímáme opatření, která nám 
napomáhají zvyšovat úroveň plnění jednotlivých standardů kvality. V rámci této 
strategie usilujeme o to být „první volbou“ pro každého… pro přepravu z hlediska 
rychlosti, spolehlivosti, komfortu a ekologie. To vše se uskutečňuje z pohledu nejvyšší 
ekonomické efektivnosti. 
 
Za prioritu rovněž považujeme zahájení jednotlivých procesů rozvoje vozového parku 
a technologie. V rámci investičního plánu počítáme s řadou investic na zajištění 
kvality, rychlosti a hlavně bezpečnosti přepravy. 
 
Naše společnost je silnou firmou, která může dosáhnout těch nejlepších výsledků. Je 
před námi ještě mnoho let práce a jsme si vědomi toho, že úspěch spočívá v lidském 
kapitálu v našich zaměstnancích. Proto s nejvyšší péčí vybíráme kvalifikované síly do 
veškerých pracovních pozic. 
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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 podnikání    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 

 
  



11 
 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  
K 31. 12. 2017  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY 

STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI 

SEKCE POJISTNÉ UDÁLOSTI 

SEKCE MARKETING 

SEKCE DOPRAVA  
A SPEDICE 

SEKCE TECHNICKÁ 

SEKCE EKONOMICKÁ 



12 
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
SPOLEČNOSTI V ROCE 2017 
 
 
 
 
 
 
JEDNATEL SPOLEČNOSTI  
Pospiech David 
 
 

MARKETING 
Mgr. Pospiechová Kateřina 
 
 

HLAVNÍ DISPEČER 
Steiger David 
 
 

SPEDICE 
Mašlík Zbyněk 
 
 

MZDOVÁ ÚČETNÍ  
DiS Tichopádová Hana  

PERSONÁLNÍ 
Ing. Jopková Marta  
 
 

HLAVNÍ ÚČETNÍ 
Bc. Bernardová Petra 
 
 

POJISTNÉ UDÁLOSTI 
Zdeňková Taťána 
 
 

FAKTURACE 
Kubíčková Jana 
 
 

VEDOUCÍ ÚDRŽBY VOZIDEL 
Škuta Tomáš 
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INVESTICE  
ROKU 2017 
 
 
 
 
 
 
V průběhu roku 2017 jsme vynaložili na pořízení investic tyto prostředky: 
 

 Marketingové strategie. 
 Iniciace dokumentárního filmu o Kulturní památce Lihovaru.   
 Projekt „Minulost pro budoucnost“ Dokumentace mapování historického 

vývoje kulturní památky lihovaru. 
 Podpora regionálního rozvoje. 

 Realizace komentovaných prohlídek v areálu historického lihovaru 
 Dokumentace zpřístupnění regionální technické památky lihovaru. 
 Projekt „Na světlo“ - osvětlení areálu i stavby bývalého lihovaru. 

 Rozšiřování vozového parku. 
 
Velkou část finančních prostředků jsme využili na obnovu a modernizaci vozového 
parku. Veškerá technika vozového parku je z řady Mercedes-Benz. Do provozu bylo 
uvedeno 8 nových aut - dodávek s hmotností do 3,5 t. Došlo rovněž k navýšení 
stavu techniky. Jedná se o 2 vozy solo Actros s celkovou hmotností 18 t.  
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Společnost POSPIECH SD, s.r.o. si plně uvědomuje své morální závazky vůči regionu, 
kde působí, a stejně tak k lokalitě, kde se nachází jeho provozovna. Proto se již 
řadu let snaží o obnovu a revitalizaci kulturní památky, s níž sdílí společný prostor. 
V letošním roce investice směřovaly především do projektu „Na světlo“. Osvětlování 
historických budov nese svá specifika a v mnohém se liší od realizace osvětlení 
novostaveb. Na prvním místě stojí nejen architektonická hmota, ale také genius loci, 
vyplývající z jejího hmotného bytí stejně jako z historického dění, jehož součástí 
budova byla. Cílem projektu je podtrhnout a zdůraznit to, co vytvořily mnohé 
generace před námi, eleganci novogotické architektury 19. století a především živoucí 
místo, kde desítky let prožívali svůj každodenní život obyčejní lidé. Jedinečnost 
technických památek spočívá i v tom, že na rozdíl od panských domů či zámků, 
se jejich existence pojí s obrovským množstvím životních osudů lidí, kteří v nich 
pracovali. Jejich dotek je patrný z ohmataného zábradlí, nebo prošlapaných 
kachliček na podlaze. Tyto stopy dávají místu jedinečnou duchovní atmosféru, 
pro kterou jsou podobná místa tak atraktivní pro širokou veřejnost. Pomocí 
nejnovějších postupů a moderních prostředků se místo dostane opět na světlo. 
Projekt osvětlení je jedinečný, a jeho koncept je unikátní v celé střední Evropě. 
Vyniká tak nejen počtem světel, ale také komplexností a celistvostí osvětlení, 
stejně jako i budovou samotnou. Počítáme s 250 světly, která budou podtrhovat 
jedinečnost stavby. Dílo, jež projektovala firma Archlights, bude realizovat 
společnost Tangensis s.r.o., která klade důraz na komplexnost a symetričnost 
nasvícení budovy. Světelný efekt bude patrný především při pohledu z dálky. 
Přestože osvěcování budov je dnes již běžným jevem, ne vždy se jedná o zdařilá řešení, 
která mnohdy architektuře spíše škodí, než aby jí lichotily. Počítačem řízené světelné 
jednotky firmy ROBE lighting s.r.o. jsou umístěny citlivě tak, aby podtrhly 
architektonické linie lihovaru připomínající romantizující stavby, jako je například 
zámek Hluboká nebo Lednice.  
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Projekt je nyní v realizaci a v současné době jsou nainstalovány 2/3 osvětlovací 
techniky. Projekt je realizován bez přispění EU, pouze za financování z rozpočtu 
společnosti POSPIECH SD, s.r.o. 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE K PROJEKTU „NA SVĚTLO“ 
 
Výrobce:    ROBE lighting s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 
Projektant Archlights:  Řehák Michal 
Investor:    POSPIECH SD, s.r.o. David Pospiech 
Generální dodavatel:  Tangensis s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Kolmačka Petr 
Realizace:     Taeva 2006 s.r.o. Sajbot, Petr 
Typ světel:     Anolis Led 
Počet světel:   250ks  
Počet řídicích jednotek:  60ks 
 
Prioritou nejen pro toto, ale i následující období, je participace na tvorbě 
dokumentárního díla, které bude mapovat historii a lidské osudy spojené s lihovarem 
a jeho provozem. Již v průběhu roku 2017 jsme získali řadu historických fotografií, 
jež zachycují dnešní městskou část Svinov i lihovar samotný. Od pana Oldřicha 
Klepka jsme získali souhlas se zdokumentováním cca 500 diapozitivů, které máme 
nyní v digitální podobě uložené v našem archivu. V plánu je realizace krátkého 
dokumentárního filmu, jež bude obsahovat mimo jiné i rozhovory s pamětníky, 
starousedlíky a bývalými zaměstnanci lihovaru. Jednou z nich je např. paní 
Matušková z osady Dubí, dnes 92 letá dáma, manželka jednoho z vyšších důstojníků 
aktivních zde v lihovaru. Video by mělo obsahovat i narativní popis historických 
technologických procesů spojených s fungováním lihovaru. Snímek bude mít 
nemalou hodnotu pro historicky významné industriální město Ostrava. 
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PRIORITY PRO NASTÁVAJÍCÍ OBDOBÍ 
 
POSPIECH SD, s.r.o. je klíčovým subjektem v trvale rozvíjeném systému integrované 
přepravy nejen v Moravskoslezském regionu. S plným vědomím svého postavení 
a náročných požadavků klientské veřejnosti důsledně směřuje svoji činnost na další 
zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Naplnění tohoto cíle je spojeno 
s potřebou odpovídající obnovy a rozvoje všech částí technické základny, což patří 
k rozhodujícím úkolům nadcházejícího období.  
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PŘÍBĚH LIHOVARU 

 
 
 
 
 
 
Historické stavby jsou nedílnou součástí kulturního dědictví národa. V běžném životě 
vnímáme především jejich vzhled, proporce, urbanistické uspořádání nebo zasazení 
do krajinného celku. Každý z nás si je více či méně vědom toho, jak ovlivňují kvalitu 
našeho životního prostředí. Není to ale tak jednoduché. Kulturní dědictví je 
mnohavrstevný komplex či celá pavučina souvislostí, které nám podávají svědectví 
o naší minulosti. Proto má tak velký význam poznávání, výzkum a dokumentace 
historických staveb. Zajišťuje nám nejen zázemí pro kvalitní péči o památky, ale vztahuje 
se také k potřebám kulturní společnosti v mnoha odvětvích. Prohlubování, 
prezentace a propagace poznatků o památkách je velmi náročná a vysoce 
profesionální činnost, která se neobejde bez hlubokého úsilí a osobního nasazení.  
 
V současné době jsou poznatky, týkající se historické budovy a kulturní památky 
lihovaru, poměrně obecné. Společnost POSPIECH SD, s.r.o. v rámci projektu „Minulost 
pro budoucnost“ zahájila činnost v oblasti získávání nových pramenů a svědectví 
doposud žijících starousedlíků či rodinných příslušníků zaměstnanců bývalého 
lihovaru. Soustavné prohlubování vědomostí o památce, zpracovávání aktuálních 
poznatků a podpora mezioborového zhodnocení směřuje k jedinému cíli - uvést 
kulturní památku zpět do života moderní Ostravy. Zpřístupnit památku široké veřejnosti 
a uchovat její hmotnou podobu dalším generacím, je úkol, který stojí teď před námi. 
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Že naše snahy o oživení památky padají na úrodnou půdu, dokazuje mimo jiné i to, 
že zájem veřejnosti o přístupnost památky stoupá, V roce 2017 byly z iniciativy 
společnosti POSPIECH SD, s.r.o. zrealizovány rovněž soukromé komentované prohlídky 
historické stavby a areálu s doprovodným programem pro nejmenší. A i to je důvod, 
proč byly zahájeny práce na historickém a stavebním výzkumu kulturní památky - 
objasňování a prezentace rozpoznaných hodnot památky široké veřejnosti. 
 
V letošním roce byl projekt „Minulost pro budoucnost“ zahájen a je ve fázi 
dokumentační, resp. dochází k získávání a uchovávání informací. Je to takzvaně 
„běh na dlouhou trať“. 
 
Nyní tolik k již získaným a zpracovaným poznatkům o Lihovaru z iniciativy památkové 
péče. Areál lihovaru zaujímal v 19. století místo v lokalitě slezské obce Svinov, známé 
již z roku 1265 v listině olomouckého biskupa Bruna, v níž je připomínána jako klášterní 
ves cisterciáckého kláštera ve Velehradě. Lihovar byl postaven v roce 1899 v Dubí, 
což byla rozsáhlá část tehdejšího Svinova. Jeho poloha byla strategicky vybrána 
v blízkosti železniční stanice nově zbudované Severní dráhy Ferdinandovy. Opavský 
podnikatel Vilém Grauer, který lihovar nechal zbudovat, tak navázal na rychle 
rostoucí industriální základnu Ostravy.  

Technické památky, kam komplex lihovaru jistě spadá, jsou unikátní tím, že představují 
jedinečný technologicko-architektonický celek. Dokumentují nejen umělecko-
architektonické hodnoty minulosti, ale také nám dávají poznatky o vývoji 
technologie a lidské práce. Proto je naprosto nezbytné uchovávat tyto památky 
jako celek včetně vnitřního vybavení a technického zázemí, které nezřídka bývá 
zničeno jako první. Tak tomu bylo bohužel zde - v roce 1990 bylo veškeré 
technologické vybavení demontováno a odvezeno. Lihovar jako takový představuje 
technologický celek vyrábějící destilované alkoholické nápoje. Skládá se z destilační 
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aparatury, nádrží na kvašení ovoce nebo jiných destilovaných surovin, varných kotlů 
a výdejny produktů.  

Firma Grauer a syn nejprve zprovoznila lihočistírnu, na kterou postupně navázaly 
provozy palírny (1905), výrobny etéru (1914) a octanu amylnatého (1921). Lihovar 
patřil mezi nejmodernější závody v českých zemích a údajně vyráběl nejčistší líh 
v Habsburské monarchii. V druhé polovině 19. století je uváděn v seznamu dvorních 
dodavatelů císaře Františka Josefa I. Jako vedlejší produkt distribuoval lihovar i ether 
a octan amylnatý. Úspěšný podnikatel nakonec přemístil hlavní sídlo své firmy W. 
Grauer Spiritus Industrie ze Svinova do Vídně. Firmu ve Svinově vedl od roku 1914 jeho 
syn Gustav.  

Kdo budovu projektoval, není doloženo, historici se však domnívají, že podle 
charakteru architektury by se mohlo jednat o známého opavského stavitele Juliuse 
Lundwalla (1844-1930). Architektura Lundwallových staveb je různorodá, zahrnuje 
širokou škálu výrazových prostředků od aktualizace historických slohů, kam stylově 
spadá budova lihovaru, až po vypjatý secesní dekorativismus. Významný stavitel 
a majitel stejnojmenné stavební firmy v Opavě byl rovněž čestným členem Svazu 
německých inženýrů. Po absolvování Wismarského gymnázia a Akademie 
výtvarných umění v Mnichově získal stavební a architektonickou praxi. V roce 1882 
dostal stavební povolení a začal projektovat nejrůznější stavby. Patří mezi ně 
například Učitelský ústav (gymnázium), Pendlovo sanatorium (porodnice), Bruslařský 
pavilón (restaurace Zimní stadion), Památník padlých - Hedviky, 1. budova Matičního 
gymnázia, Secesní dvojdům malířů Alta a Hermanna na Ochranově ul. aj.  

V Opavě se stavitel seznámil s Vilémem Grauerem a přijal zakázku na výstavbu 
lihovaru. Stavba je příkladem novoromanticky utvářeného průmyslového areálu s prvky 
novogotické architektury. To je nejvýrazněji patrné v utváření vertikálních hmot 
budov s výrazným členěním pomocí cihelného rastru říms a lizén a v pojetí atik, 
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formovaných ve tvaru cimbuří. To vedlo k lidovému označení stavby "Hluboká" podle 
slavného, novogoticky přestavěného aristokratického sídla. Ve své době patřil lihovar 
svým zařízením k nejmodernějším závodům v Čechách. K lihovaru patřila i kolonie 
zaměstnaneckých domů. 

Po druhé světové válce došlo ke znárodnění podniku a z lihovaru s novým názvem 
Seliko se stal státní podnik až do roku 1990. Poté byla výroba ukončena a veškeré 
technologické zařízení demontováno a převezeno do lihovaru Kojetín. Areál lihovaru 
včetně kolonie domů skončil ve státní dražbě a povodně v roce 1997 mu zasadily 
jednu z posledních ran. Areál se skládá z  50ti hektarů půdy a 14ti budov.  

V roce 2008 byla budova lihovaru prohlášena kulturní památkou. 
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TECHNIKA – VOZOVÝ PARK 
ROKU 2017 
 
 
 
 
 
 
130 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 
valník s hydraulickým čelem  kapacita 8 paletových míst 
furgon     kapacita 5-7 palet 
nákladní Actros solo  kapacita 20 europalet 
nákladní Atego solo  kapacita 18 europalet 
nákladní Actros tandem  kapacita 38 europalet 
nákladní Atego tandem  kapacita 36 europalet 
nákladní Actros návěs  kapacita 33 europalet 
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PŘEHLED TECHNIKY 
 

  

Typ vozidla Max. kapacita nákl. prostoru Vnitřní výška 

DODÁVKA 7 europalet do 1,5 t 1,85 m 

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

VALNÍK S HYDRAULICKÝM ČELEM 8 europalet do 1,5 t 2,2 m 

MANIPULAČNÍ TECHNIKA zdvih 3 t, 5 t 4,0 m 

NÁKLADNÍ ACTROS do 9 t, 8 ldm 20 europalet 3,0 m 

NÁKLADNÍ ATEGO do 5 t, 7,4 ldm 18 europalet 3,0 m 

NÁKLADNÍ ACTROS SOUPRAVA 38 europalet 3,0 m 

NÁKLADNÍ ACTROS NÁVĚS 33 europalet 3,0 m 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
ZA ROK 2017 - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POSPIECH SD, 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     710 00 Slezská 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. 2017 
g) okamžik sestavení účetní závěrky    30. 6. 2018 
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 2017 nedošlo ke změnám v Obchodním rejstříku. 
 
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním 
období: 
V roce 2017 nedošlo ke změně organizační struktury. 
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 
 

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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Jméno Příjmení Funkce 

David Pospiech Jednatel 

 

Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv 
 
Účetní jednotka nemá a neměla v jiných obchodních firmách podstatný nebo 
rozhodující vliv. 
 
Zaměstnanci společnosti, osobní náklady  
 

 Běžné účetní období 

 

Minulé účetní 
období 

za
m

ěs
tn

an
ci

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 117 128 

z toho členů řídících orgánů  

(vedení společnosti) 

1 2 

m
zd

ov
é 

ná
kl

ad
y Osobní náklady celkem 31 971 29 035 

 z toho členů řídících orgánů  

(vedení společnosti) 

1 014 1 156 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
Půjčky, úvěry, jiná plnění vůči statutárním orgánům a dozorčí radě  
 
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. 
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Zásady, metody, oceňování  
 
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.  
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
- 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 
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Opravné položky k pohledávkám: 
Počáteční stav k 1. 1. 
2017 

Zúčtování 
v roce 2017 

Tvorba v roce 
2017 

Stav k 31. 12. 
2017 

Daňové opravné položky 

– zák. § 8 (insolvence) 

126 8 21 139 

Daňové opravné položky 

–zák. § 8a 

60 31 0 29 

Účetní opravné položky 145 94 8 59 

Daňové opravné položky 

 – zák. § 8c 

0 127 129 2 

CELKEM 331 261 158 229 

údaje uvedeny v tis. Kč   
 
Na základě provedené inventarizace vzniká nutnost tvořit opravné položky 
k dlouhodobému majetku z důvodů havárie. Vytvořená účetní opravná položka 
ve výši 241 tis. Kč. Nevzniká nutnost tvořit opravné položky k  zásobám a finančnímu 
majetku. 
 
f) Přepočet údajů cizí měny na českou měnu 
 
V průběhu roku 2017 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. 2017. 
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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 
daňová pohledávka. Po zohlednění výše uvedených vlivů vychází konečný zůstatek 
účtu 481 jako odložený daňový závazek ve výši 4 199 639,- Kč. 
 
d) Rezervy  
 
Rezervy nejsou tvořeny. 
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e) Rozpis krátkodobých, dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček 
 

Č. Revolvingový  úvěr k rozvahovému dni 
  

Max. limit čerpání 

 Raiffeisenk Bank  34 000 30 000 

údaje uvedeny v tis. Kč 

Č. Kontokorentní úvěr  k rozvahovému dni 
  

Max. limit Čerpání 

 Raiffeisenk Bank  4 3,416 

údaje uvedeny v tis. Kč 

Č. Dlouhodobé bankovní úvěry 
k rozvahovému dni 

  

Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017 

 Raiffeisenk Bank  

Raiffeisenk Bank  

1 807 

2 962 

940 

2 026 

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 závazcích 
k úvěrovým institucím na řádku 50 a z dlouhodobé části vykázané na řádku 35, 
kde vykazujeme částku ve výši 1 163 tis. Kč. 
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Č. 
Dlouhodobé závazky z titulu úvěrového financování  

k rozvahovému dni 

Splácení Nové 
závazky 

Zůstatek jistiny 

Minulé období 
běžné 
období 

 
 

 Dlouhodobé úvěry na auta 20.263 22.144  580 39.676 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
Zůstatek jistiny se skládá z krátkodobé části těchto úvěrů splatné do jednoho roku 
a to ve výši 14.413 tis. Kč a vykazujeme ho v rozvaze v krátkodobých jiných závazcích 
na řádku 63 a v dlouhodobých závazcích na řádku 45 vykazujeme dlouhodobou 
část těchto úvěrů ve výši 25.263 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 2017 příjemcem 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  
 

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 35 654 5 502 398 160 83 201 6 344 41 998 

Opravné položky 0 0 0 0 28 201 229 

 

229 

Netto 35 654 5 502 398 160 55 0 6 115 41 769 

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

O
 

Opravné položky 0 0 0 0 60 271 331 331 

M
 

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

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
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 

B O
 

Krátkodobé závazky 9 678 2 652 139 0 5 0 2 796 12 474 

M O
 

Krátkodobé závazky 7 103 565 0 0 0 0 565 7.668 

údaje uvedeny v tis. Kč 
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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) 
 
Jde o majetek účtovaný jako náklad, vedený v operativních evidencích. 
 
Běžné období 
 

Minulé období

Název majetku 
 

pořizovací cena Název majetku pořizovací cena 

Hmotný 
 

334 Hmotný 751 

Nehmotný 
 

7 Nehmotný 55 

údaje uvedeny v tis. Kč 
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f) Leasingy – finanční pronájem 
 
Účetní jednotka nemá takové závazky. 
 
g) Penzijní závazky 
 
Účetní jednotka nemá takové závazky. 
 
h) Závazek za jednatelem 
 
K datu 31. 12. 2017 je závazek ke společníkovi 204 675 Kč. 
 
ch) Významné události, které nastaly od rozvahového dne do okamžiku sestavení 
účetní závěrky 
 
V období mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky byla 
připravována přeměna v rámci skupiny společností pana Davida Pospiecha. 
  
V této souvislosti byl jako rozhodný den stanoven 1. leden 2018, ke kterému dojde 
zpětně k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku v roce 2018 k odštěpení  části 
společnosti POSPIECH SD, s.r.o., která bude sloučena s nově vzniklou společností 
POSPIECH land and buildings s.r.o. a stane se tak spolu s dalšími společnostmi 
součástí skupiny zastřešené mateřskou společností POSPIECH s.r.o.„ 
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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 60.000,- Kč. 
 
Výkaz zisků a ztrát v účelovém členění 
 
Účetní jednotka nevolí tento výkaz. 
 
Základní kapitál 
 
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 20 505 15.819

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

Hospodářský výsledek běžného období 3 998 4 686

Vlastní kapitál celkem 27 603 23 605
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údaje uvedeny v tis. Kč 
 
Výnosy z běžné činnosti  
 

 
Běžné období 

 

Tržby za prodej zboží 
344 

Tržby z prodeje služeb 
169 283 

Ostatní výnosy 
6 068 

Výnosy z fin. Operací 
2 286 

Celkem 177 981 

 
 
Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
 
Výdaje na výzkum nebyly vynaloženy. 
 
Okamžik sestavení přílohy účetní závěrky: 30. 6. 2017 Sestavily: Ing. Věra Moravcová, 
Bc. Petra Bernardová 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:  
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CASH FLOW 
2017 
 
 
 
 
 
Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
 

2017 

 v tis. Kč  
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 1246 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 5049 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 23314 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) a umoř. opr. pol. k maj.(+,-) 21961 
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv  -103 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(-,+) -1619 
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 
A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky (+), vyúčt. výnosové úroky (-) 3075 
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnost před zdaněním 28363 
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  -294 
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-), aktivních účtů -5915 
          časového rozlišení a dohadných účtů aktivních   
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní  činnosti (+,-),  5628 
          pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních     
A.2.3. Změna stavu zásob (+,-) -7 
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. pol. 28069 
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -3088 
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A.4. Přijaté úroky (+) 13 
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou č. a za doměrky min. obd. (-) -795 
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 
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 24199 
Peněžní toky z investiční činnosti   
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -8643 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1619 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -7024 
Peněžní toky z finančních činností   
C.1. Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků -17432 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení zákl. kapitálu (+) 0 
C.2.2.Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 
C.2.3.Oceňovací rozdíl z přecenění majetku 0 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-) 0 
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -17432 
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -257 
R. Stav peněžních prostředků na konci období 989 

 
 
 
 
 
 
V Ostravě, 30. 6. 2018                                   
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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. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu 
a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů, výnosů, výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 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. 
 
Zdůraznění skutečnosti 
 
Upozorňujeme na doplňující informace na straně 8, odstavce ch), přílohy k účetní 
závěrce za rok 2017, z kterého vyplývá, že po datu účetní závěrky dojde k přeměně 
v rámci skupiny zastřešené mateřskou společností POSPIECH s.r.o. s rozhodným dnem 
1. 1. 2018. 
 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
 
• 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. 
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• 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. 
 
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, 23. srpna 2018 
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FINANČNÍ ROZVAHA 
V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2017 
 
(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 Netto 4
 AKTIVA CELKEM                                              (A. + B. + C. + D.) 01 243 396 116 700 126  696 134 246
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek                                     (B.l. + B.ll. + B.lll.) 03 192   578 116 471 76   107 89  425
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.) 04 879 0 879 348
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0
Ocenitelná práva 06 0 0 0 0
Software 07 0 0 0 0
Ostatní ocenitelná práva 08 0 0 0 0
Goodwill 09 0 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

11 879 0 879 348

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 879 0 879 348

B.ll. 
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.) 14 191  699 116 471 75 228 89   077
Pozemky a stavby 15 21 218 4  612 16 606 17 393
Pozemky 16 6 397 0 6 397 6 397
Stavby 17 14 821 4  612 10 209 10 996
Hmotné movité věci a jejich soubory 18 158 065 111 859 46 206 66 338
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0
Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0
Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

24 12  416 0 12 416 5 346

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 0 0 598
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 12  416 0 12 416 4  748
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. 
období 

A B c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4
B.III. Dlouhodobý finanční majetek        (součet B.III. 1. až B.lll.7.2.) 27 0 0 0 0
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0
3. Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0
6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 33 0 0 0 0
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0 0 0
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0
7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0
C. Oběžná aktiva                                    (C.l. + C.Il. + C.lIl. + C.IV.) 37 49 758 229 49 529 43 791
C.l. Zásoby                                                      (součet C.I.1. až C.l.5.) 38 147 0 147 140
1. Materiál 39 140 0 140 118
2. Nedokončená výroba a polotovary 40 0 0 0 0
3. Výrobky a zboží 41 7 0 7 22
3.1. Výrobky 42 0 0 0 0
3.2. Zboží 43 7 0 7 22
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0
C.Il. Pohledávky                                                            (C.II.1 + C.II.2) 46 48  622 229 48 393 42 405
1. Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0
1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0
1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0
1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0
1.5. Pohledávky – ostatní 52 0 0 0 0
5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0
5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0
5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0

 

 

 

 



 

50 

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 57 48  622 229 48  393 42  405
Pohledávky z obchodních vztahů 58 41 998 229 41 769 38 919
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0
Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0
Pohledávky – ostatní 61 6 624 0 6   624 3  486
Pohledávky za společníky 62 1  755 0 1  755 0
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0
Stát - daňové pohledávky 64 0 0 0 1
Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 574 0 574 685
Dohadné úcty aktivní 66 2  981 0 2  981 2  392
Jiné pohledávky 67 1 314 0 1 314 408

C.III. 
1. 
2. 

Krátkodobý finanční majetek                       (C. III.1. + C. III.2.) 68 0 0 0 0
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0
Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0

C.IV. 
1. 
2. 

Peněžní prostředky                                           (C.IV.1. + C.IV.2.) 71 989 0 989 1 246
Peněžní prostředky v pokladně 72 239 0 239 194
Peněžní prostředky na účtech 73 750 0 750 1  052

D. 
1.  
2.  
3. 

Časové rozlišení aktiv                                    (D.1. + D.2. + D.3.) 74 1  060 0 1  060 1  030
Náklady příštích období 75 1  020 0 1  020 1 030
Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0
Příjmy příštích období 77 40 0 40 0
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Označení a PASIVA b Číslo 
řádkuc

Stav v běžném účet. období 
5 

Stav v minulém účet. období 
6 

 PASIVA CELKEM                                                                  (A + B. + C. + D.) 01 126   696 134 246 
A. Vlastní kapitál                              (A.I. + A.ll. + A.lll. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 02 27  603 23 605 
A.I. 
1.  
2.  
3. 

Základní kapitál                                                          (A.I.1. +A.I.2. + A.I.3.) 03 200 200 
Základní kapitál 04 200 200 
Vlastní podíly (-) 05 0 0 
Změny základního kapitálu 06 0 0 

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

Ážio a kapitálové fondy                                        (součet A. II.1. + A.II.2.) 07 2 880 2  880 
Ážio 08 0 0 
Kapitálové fondy 09 2  880 2  880 
Ostatní kapitálové fondy 10 2  880 2  880 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-} 11 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 12 0 0 
Rozdíly z přeměn obchodních korporací {+/-} 13 0 0 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-} 14 0 0 

A.lll. 
1.  
2. 

Fondy ze zisku                                                                  (A.III.1. + A.III.2.) 15 20 20 
Ostatní rezervní fondy 16 20 20 
Statutární a ostatní fondy 17 0 0 

A.IV. 
1.  
2.  
3. 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)          (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.) 18 20 505 15 819 
Nerozdělený zisk minulých let 19 20  505 15  819 
Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 0 0 
Jiný výsledek hospodaření minulých let {+/-) 21 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období {+/-} 22 3  998 4 686 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 23 0 0 
B. + C. Cizí zdroje                                                                              (součet B. + C.) 24 98 586 110  392 
B. 
1.  
2.  
3.  
4. 

Rezervy                                                                           (součet B.1. až B.4.) 25 0 0 
Rezerva na důchody a podobné závazky 26 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 27 0 0 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28 0 0 
Ostatní rezervy 29 0 0 



 

52 

 

Označení a PASIVA b číslo 
řádkuc

Stav v běžném účet. období 
5 

Stav v minulém účet. období 
6 

C. Závazky                                                                                          (C.l. + C.Il.) 30 98  586 110  392 
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.I.1. až C.I.9.) 31 30 627 47 803 
Vydané dluhopisy 32 0 0 
Vyměnitelné dluhopisy 33 0 0 
Ostatní dluhopisy 34 0 0 
Závazky k úvěrovým institucím 35 1 163 2  966 
Dlouhodobé přijaté zálohy 36 0 0 
Závazky z obchodních vztahů 37 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 38 0 0 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 0 0 
Závazky - podstatný vliv 40 0 0 
Odložený daňový závazek 41 4 200 3   944 
Závazky – ostatní 42 25 264 40  893 
Závazky ke společníkům 43 0 0 
Dohadné účty pasivní 44 0 0 
Jiné závazky 45 25 264 40  893 

C.Il.  
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                                             (součet C.II.1. až C.II.8.) 46 67   959 62  589 
Vydané dluhopisy 47 0 0 
Vyměnitelné dluhopisy 48 0 0 
Ostatní dluhopisy 49 0 0 
Závazky k úvěrovým institucím 50 35  219 28  803 
Krátkodobé přijaté zálohy 51 0 0 
Závazky z obchodních vztahů 52 12 474 7  668 
Krátkodobé směnky k úhradě 53 0 0 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 0 0 
Závazky - podstatný vliv 55 0 0 
Závazky ostatní 56 20 266 26 118 
Závazky ke společníkům 57 205 129 
Krátkodobé finanční výpomoci 58 0 0 
Závazky k zaměstnancům 59 1 837 2 551 
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 60 893 796 
Stát - daňové závazky a dotace 61 1 316 1 781 
Dohadné účty pasivní 62 142 69 
Jiné závazky 63 15 873 20 792 

D. 
1.  
2. 

Časové rozlišení pasiv                                                                 (D.1. + D.1.) 64 507 249 
Výdaje příštích období 65 507 249 
Výnosy příštích období 66 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     
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  
V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2017 
 
(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

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 169   283 162  477 
II. Tržby za prodej zboží 02 344 400 
A. Výkonová spotřeba                                                              (součet A.1. až A.3.) 105 361 96  628 
A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 340 396 
2. Spotřeba materiálu a energie 05 44 402 48 349 
3. Služby 06 60  619 47  883 
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0 
C. Aktivace (-) 08 0 0 
D. Osobní náklady                                                                     (součet D.1. až D.2.) 09 31  971 29  035 
D. 1. Mzdové náklady 10 23  536 21 329 
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 8 435 7  706 
2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 7  934 7 224 
2.2. Ostatní náklady 13 501 482 
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti                                        (součet E.1. až E.3.) 14 21 561 23  911 
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 21  664 24  021 
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 21  961 23  992 
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku –

dočasné 
17 -297 29 

2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 
3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -103 -110 
III. Ostatní provozní výnosy                                                          (součet III.1 až III.3.) 20 6  068 5  816 
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 1  619 183 
2. Tržby z prodaného materiálu 22 7 10 
3. Jiné provozní výnosy 23 4 442 5  623 
F. Ostatní provozní náklady                                                       (součet F.1. až F.5.) 24 9  093 8  997 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 72 
2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0 
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3. Daně a poplatky 27 5  050 4 337 
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0 
5. Jiné provozní náklady 29 4  043 4 588 
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 7  709 10  122 

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 13 0 
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0 
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 13 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  088 3  545 
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 
Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 3  088 3  545 

VII. Ostatní finanční výnosy 46 2  273 61 
K. Ostatní finanční náklady 47 1  858 703 
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -2  660 -4  187 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 5  049 5  935 
L. 
L. 1.  
2. 

Daň z příjmů                                                                            (součet L. 1 + L.2.) 50 1  051 1 249 
Daň z příjmů splatná 51 795 608 
Daň z příjmů odložená (+/-) 52 256 641 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 3  998 4  686 
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 3  998 4  686 
 Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 177  981 168  754
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PROVOZOVNA:
Luční 20 
Ostrava-Svinov 
721 00 

DISPEČINK:
8:00 - 16:30 
+420 596 133 052 
 

PROVOZOVNA:
areál Avia 
Beranových 140 
199 00 Praha Letňany 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
SPOLEČNOSTI 
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NA CESTĚ TAM A ZASE ZPÁTKY 
PŘÍBĚHY Z CEST 
 
 
 
 
 
Gratulujeme, pokud se nacházíte zde a Vaše ctěné oko se pokouší přečíst tyto 
řádky, stala se jedna z následujících věcí: 
Prokousali jste se právě jistě velmi zajímavou, poutavou, ale poměrně dlouhou 
výroční zprávou. 
Přeskočili jste rovnou na konec, protože napjatě očekáváte, jak to všechno 
dopadne. 
Anebo je nasnadě třetí možnost, chtěli jste si v čekárně u zubaře přečíst časopis, 
ale hmátli jste po tomto neotřelém literárním kousku, který tam někdo zřejmě zapomněl.  

 
Inu, máte holt smůlu, časopis není a jiný ani nebude, ale nezoufejte… pro trochu 
odlehčení po náročném čtení jsme se letos rozhodli seznámit Vás i s jinou, kapku osobnější 
a lidštější stránkou naší společnosti. Prosím, následující řádky berte s rezervou a humorem, 
jak byly zamýšleny. 
 
Jelikož naším oborem je přeprava, a veškerá činnost zde se realizuje a jistě ještě 
dlouho realizovat bude prostřednictvím lidí, nejsou ani naše cesty a následné zážitky 
z nich vždy bez výmolů. Lidé jsou bytosti omylné a chybující, a pokud se takovýchto 
bytostí sejde vice a nemají zrovna svůj den, malér je na světě. V následujících 
řádcích se pokusím provést ještě nezkušené potížisty, nadšence či budoucí kolegy 
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v oblasti autodopravy s řadou událostí a možnostmi jejich řešení, které my po těch 14 
letech zvládáme s ledovým klidem a jen mírným tikem v oku. 
Tak se pohodlně posaďte do křesla, dejte si nohy nahoru a můžete se do toho pustit. 
 
Pokud už se takový cestovní malér jednou stane, jako třeba když místo celé zakázky 
váš řidič naloží jen polovinu, nebo případně zamění doručovací adresu za adresu 
pratetičky své současné přítelkyně, kam měl o víkendu dovést mandl …můžete 
k němu přistoupit třemi způsoby: 
Pokýváte hlavou, jakože je to v pořádku a přesně tohle jste chtěli a zamýšleli. 
Pokýváte hlavou, jakože je to v pořádku a přesně tohle jste chtěli a zamýšleli, 
omluvíte se, že tato dobrá zpráva Vás tak překvapila, že se musíte jít nadýchat 
čerstvého vzduchu a trochu si k tomu radostí zatančit. A jakmile budete z dohledu, 
vezmete si prvního stopa a zmizíte v obláčku výfukového plynu. 
Propuknete v nefalšovaný a velmi chlapácký pláč, budete křičet, vztekle dupat 
nohama, máchat a lomit rukama, žvatlat a žadonit, a pak půjdete a celé to dáte zase 
dokupy. 
 
Výběr vhodné reakce je zcela na Vás. Můžeme Vás ujistit, že jsme všechny možnosti 
měli tu čest osobně prověřit a vyzkoušet. Zajistit si živobytí v oblasti přepravy zboží 
vám zaručuje, že se nebudete nikdy nudit. Máte-li soukromé firemní prostory, 
doporučujeme zřídit si speciální relaxační místnost, zařízenou minimalisticky a stylově. 
Ideálně v bílé barvě a jednoduchým polstrováním, řekněme po obvodu celé 
místnosti, zvukotěsná izolace je samozřejmostí. 
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Nečekaná dovolená 
 
Chcete-li, aby zásilka dorazila v pořádku, na správné místo a v ten pravý čas, je velice 
důležité v žádném případě řidiče, který má zásilku dopravit, nijak nestresovat. 
V žádném případě se mu nepokoušejte nic rozmlouvat, přikyvujte, chvalte ho, 
masírujte a pořád se usmívejte. Zásilka pro důležitého klienta je v jeho rukou a bez 
patřičné stimulace a zdravé sebedůvěry se neobejde. Čeká ho nelehký úkol. 
Musí budoucí náklad ve skladu najít, prohlédnout, zkontrolovat a hlavně 
nezapomenout naložit.  
 
A je to důležité i v případě, že se jedná o poměrně značné množství nábytku, 
který by měl být převezen do luxusní rezidence v Pyrenejích.  S nábytkem, nemylte se, 
to není jen tak, říkáte si, jak by bylo možné někde zapomenout například kredenc, 
nebo postel… při své velikosti se asi nikam neschová. A ejhle. Ono to přeci jen jde.  
 
Jakmile první kolo, v našem případě identifikace zásilky, skončí, přistoupíme 
k samotnému nákladu. To je důležitá část, bez naložení nebude možné zásilku ani 
vyložit, to je jasné. A to, přiznejme si, se zákazníkovi těžko vysvětluje.   
V momentě, kdy zjistíte, že milované houpací křeslo pána domu ve vysokých a těžko 
dostupných Pyrenejských horách se skutečně neskrývá pod tím kbelíkem, co jste si 
nechali v rohu náklaďáku na nedopalky, je nasnadě připustit si, že jste asi na něco 
zapomněli a je ten pravý čas začít dostatečně panikařit. 
 
Po několika telefonátech, dvou až třech panických záchvatech, jednom záchvatu 
pláče a asi 2 krabičkách cigaret, je řešení na světě. Majitel firmy se určitě zrovna nudí 
a hledá nějakou zajímavou a smysluplnou činnost, co by také měl na práci no ne? 
Teď má zajištěnou parádní dovolenou, udělá si výlet do hor. S cihlou na plynu a se 
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zapomenutým balíkem v zubech se sám vydává po horském úbočí doručit onen 
zapomenutý klenot.  
 
 
Pro opravdové milovníky dopravy 
 
Jste-li nadšencem nákladní dopravy, je pro Vás mnoho věcí naprostou 
samozřejmostí. Například vstávat v hrůzostrašném časovém rozmezí 4.00 – 6.00, 
zahájit den s patřičným úsměvem a plní energie. Krásně jste se vyspali, hodina a půl 
bohatě stačí. A co teď? Asi se poohlédnete po nějaké super práci navíc. Konečně 
se něco objevilo a vytrhlo Vás z té byrokratické nudy, kde si při 16ti hodinových 
šichtách válíte šunky, něčím tak nudným, jako je plánování a logistika firmy. Začínající 
firma si žádá své a na spánkový deficit nehledí. Je třeba narychlo a štandopéde odjet 
a doručit nějakou neodkladnou zásilku a nikdo jiný než majitel firmy a jeho pravá 
ruka nejsou k dispozici. Jak také jinak, své řidiče není radno stresovat, rozptylovat či 
jakkoli překvapovat nečekanými otázkami a úkoly. Běžnou kancelářskou pracovní 
náplň si berete samozřejmě s sebou. To abyste se po cestě náhodou nenudili. Hluchá 
místa, jako například předjíždění na německé dálnici si ozvláštňujete logistickými 
úvahami a plánováním tras několika desítek transportů. Na organizaci zaměstnanců 
nebyl čas, tak si to musíte střihnout cestou. 
 
Je 5.00, to se ví, že auto máte jako ze škatulky, jdete příkladem všem zaměstnancům 
a při výjezdu je váš vůz „tip top“… Je 5:32, tento stav trval úctyhodných 32 minut. 
A to do okamžiku, než se dostavila první ostřejší zatáčka a vám se to horké kafe, 
co jste si koupili na prvním odpočívadle, rozlilo na štos papírů, které držíte v druhé 
ruce. Chvíli nadáváte a vyhrožujete libovolnému božstvu. Vřele doporučujeme. 
V 5:45 jsou objednávky rozesety po celém autě, na telefonu čeká několik 
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netrpělivých řidičů, kteří se dožadují nějaké pracovní náplně. Je na čase dát si (opět 
za jízdy) novou kávu.  
 
Posilněni novou dávkou kofeinu, tentokrát jste papíry zachránili, žhavá káva přistála 
pouze na kalhotách, si to řítíme po dálnici. Kdeže to jste? Ne ještě nejste na cestě 
k Erotunelu. Jen tak pro rozptýlení si jdete trochu klábosit do  hlavního skladu. Spojili 
jste tak příjemné s užitečným a místo všední práce v kanceláři se probíráte hromadou 
dokumentů s kávovou vůní přímo ve skladu a zadáváte práci vašim řidičům. 
 
Na dodání je spousta času… od naložení zásilky v Ostravě do jejího vyložení 
v Branfordu máme celý jeden den. Není to skvělé? Jste nadšení, že si můžete 
střihnout nový firemní rekord.  
 
Se zpožděním, které překvapuje i vás samotné, se vydáváte konečně správným 
směrem. S vyplazeným jazykem a autem, které už jede jen na výpary (nemáte čas 
tankovat) se slavnostně dostáváte do Belfortu… Předáváte! 
 
Protože jste to geniálně vymysleli a zvládli, jen s několika opařeninami od kávy, 
příjemným spánkovým deficitem a  jen jedním náběhem na hysterický záchvat, 
odměňujete se čistě chlapáckou zábavou,  výletem na vojenskou pevnost Belfort, 
a zakončujete kulinářským zážitkem v Buffalo Grill. No není život milovníka dopravy 
úžasný? 
 
...a zítra začínáte nanovo, je 4.00 čas vstávat, hezky jste se vyspali. A co teď? Asi se 
poohlédnete po nějaké super práci navíc. 
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Vánoce na vodě 
 
(Od roku 2014 je Evropa v pravidelných vlnách zaplavována tisíci imigrantů z východu, 
po počátečním informačním boomu, informovanost a zájem médií poněkud klesla. 
Ovšem situace stále trvá.) 
 
Již řadu let se traduje, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Tato všemi 
akceptovaná lež je nám předkládána od malička, až jsme ji vzali za svou a považujeme 
ji za daný fakt. Vánoční pohoda je očekávána, ba dokonce vyžadována od 
každého člena rodiny, všech i jindy nerudných sousedů a nesnesitelných příbuzných.  
Svátky klidu a míru zase jednou dorazily i k nám… a zatímco my jsme se doma 
prodírali davy zuřivých nakupujících s pěnou u pusy a ostrými lokty, vánoční 
atmosféra dostihla i několik nebohých zaměstnanců a našich milovníků auto-
přepravy a to zrovna na cestě. 
 
Bohužel několik set tisíc východoevropských uprchlíků asi nečetlo vánoční příručku 
dost pečlivě a nečekaně urputně migrují i přes Vánoce. Dav jako by tušil, že se blíží 
něco velkého, takže se svátečně srocuje v ještě větším počtu, aby mohl obsadit 
přístaviště před trajekty a na pár dní si  pohovět jen tak pod širákem v neutuchajícím 
odéru nemytých těl. Obrovský počet lidí čekajících na trajekty, které jsou vyprodány 
na dva týdny dopředu, nervozitou a pramalým nadšením přispívá ke sváteční 
atmosféře. V přilehlém městě o bezpečnosti nemůže být ani řeči a v rozlíceném 
davu, kde každý jede sám za sebe, nejsou pravidla. Apokalyptické panorama na 
kotviště trajektů jsme zdokumentovali pro příští generace potomků, kteří by snad 
chtěli případně „pyskovat“ nad nedostatky naší české vánoční pohody 
s rodinou a kaprem. Získání lístků na trajekt bylo nadlidským úkolem hodným těch 
nejotřelejších, kteří byli ochotni nabídnout vlastní ledvinu nebo alespoň masáž nohou. 
Jelikož ničeho podobného jsme se neodvážili, Štědrý den jsme skutečně slavili 
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v exteriérech hodných i filmů Paula W. S. Andersona (režisér Resident Evil). Co naplat, 
někdy to holt nevyjde.  
 
(Nutno dodat, že řidič se domů vrátil v pořádku, jen s dvoutýdenním zpožděním.) 
 
 
Když pomůže náhoda 
 
Postupem času, jak se události a přepravní praxe ve firmě stabilizovala na jisté rutině, 
si zvyknete, že věci běží v určitých kolejích. Samozřejmě se tu a tam vyskytne nějaká 
nečekaná událost, problém či dokonce, průšvih, ale jinak už má vše své vyjeté 
koleje. Náš malý svět jistoty a pravidelnosti byl ale narušen jednoho čtvrtečního 
odpoledne. 
 
Ve 14. hodin zvoní telefon a ze sluchátka se ozývá podivná směsice slabik a zvuků. 
Zprvu se domnívám, že přístroj se spontánně rozhodl ukončit svou existenci a zabalil 
to, ale následně mi dochází, že volající hovoří francouzsky. Protože v tomto bodě jde 
francouzština kolem mě velkým obloukem, předávám telefon francouzskému 
dispečeru, kterému podivná směs hudlání nedělá žádný problém. Volající se 
představí a pokračuje v rozhovoru, jako bychom byli staří známí.  
 
„Čau, dívám se u nás v kanclu v Toulouse z okna,  a vidím Vaše auto „Pospiech“. 
Vygoogluji si informace o Vaší firmě a líbíte se mi, tak volám.  V našem výrobním 
závodě zavádíme novou linku pro Dacia Rumunsko.  Potřebujeme převést expresně 
5 aut z Toulouse do Rumunska Timisoara. Bereš to?„ 
 
Z jednorázové akce se stala dlouhodobá zakázka, kdy jsme po dobu více než šesti 
měsíců vozili denně průměrně tři auta z Toulose do  Timisoary, tedy na vzdálenost 
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zhruba dvou tisíc km. Bylo to neuvěřitelné štěstí a také nejúspěšnější kontrakt naší 
společnosti. Život je jen náhoda. 
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