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Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční zprávu za rok 2018, který byl v mnoha ohledech pro POSPIECH SD, 
s.r.o.přínosný, stabilní a proaktivní a já se pokusím v následujících řádcích shrnout přehled důležitých 
informací.Rok 2018 byl významný nejen pro naši společnost, ale zejména pro náš stát. V roce 2018 jsme 
si připomněli sto let od vzniku samostatného Československa, ale i další významná výročí, která jsou 
nedílnou součástí naší národní historie, jejíž součástí jsme i my. Svůj podíl na uchování historie a její 
význam nám neustále připomíná kulturní památka Lihovar, jež se stala naším sídelním místem a 
útočištěm společnosti POSPIECH SD, s.r.o. 
Naše iniciativa v oblasti památkové obnovy stále trvá, v současné době POSPIECH SD, s.r.o. usiluje o 
revitalizace posledních dvou brownfieldů v areálu a jejich zprovoznění. 
 
I v roce 2018 jsme navázali na mimořádně úspěšné sezony z let minulých, a to nejen v oblasti 
mezinárodní přepravy.  
Mezi důležité iniciativy se řadí zejména změna firemního vzhledu v čele s revitalizací loga. Rebrandingu 
se ujala Mgr. Kateřina Pospiechová, vedoucí marketingu POSPIECH SD, s.r.o., jež dostala nelehký úkol. 
Prosadit nový firemní look na vizuálně přehlceném marketingovém trhu. Rebreanding firemní značky 
vychází z nového loga. To by se mělo více přiblížit charakteru nákladní dopravy. Chtěli bychom, aby 
působilo techničtěji, aby tak lépe vyzněla spojitost s automobily a areálem, ve které firma sídlí. Logo by 
mělo vyzdvihovat jednoduchost, čistotu a prostor. V současné chvíli je v závěrečné fázi i zavádění nových 
coveru vozového parku. Inovovaný design se nevyhnul ani dodávkám a automobilům vozového parku 
s hmotností do 3,5 t. Současné logo nesou automaticky veškeré nově zaváděné vozy.  
Společnost POSPIECH SD, s.r.o. je aktivním článkem regionálního společenského dění 

v Moravskoslezském kraji a její projekty a aktivity zachycuje i denní tisk. Jsou to například příspěvky 

v Havířovských novinách či články v Mercedes-Benz Stars, nebo publikování v Motosport revue. 

Jako již každý rok se naše společnost snaží podporovat Moravskoslezský region po stránce kulturní i 

ekonomické, zapojuje se do řady projektů např. na podporu rozvoje regionálního podnikání, ale snaží se 
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rozvíjet aktivity i v oblastech volnočasových. Mezi ně patří i každoroční podpora zaměstnanců 

účastnících se běžeckých a cyklistických závodů, jejichž sportovní vybavení společnost POSPIECH SD, 

s.r.o. hradí. 

V roce 2018 se společnost rovněž, tak jako každý rok, zaměřila na zkvalitnění služeb zákazníkům a opět 

investovala finanční prostředky do modernizace logistické sítě. Například modernizací třídících uzlů a 

inovacemi, které zrychlují odbavení zboží. Protože spokojenost našich klientů je pro nás klíčová, 

každoročně se snažíme rekapitulovat předešlá období a poučit se z problematických míst. Na vrcholu 

našeho žebříku stojí rychlost, spolehlivost, a především odpovědnost vůči klientovi a jeho zboží.  

Tímto chci poděkovat našim příznivcům a podporovatelům a v neposlední řadě rovněž všem 

zaměstnancům POSPIECH SD, s.r.o., bez jejichž svědomitě odvedené práce bychom výše uvedených 

úspěchů jen těžko dosahovali. 
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Společnost POSPIECH SD, s.r.o. je firma zabývající se přepravou obchodního zboží, počínaje těmi 

nejmenšími zásilkami, přes paletové zboží a konče obrovskými stroji těžké techniky pro průmyslové a 

stavební využití. Společnost v současné době pokrývá 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. 

Společnost zahájila svou činnost v roce 2004 a neustále se rozvíjí a rozrůstá. Celá hlavní základna se 

nachází na ulici Luční 1210/20, Ostrava-Svinov, 721 00. V Praze je sklad a překladiště v areálu Avia, 

Beranových 140, Praha Letňany, 199 00. 

POSPIECH SD, s.r.o. si zakládá na spokojenosti svých klientů, proto se jim snaží maximálně vyjít vstříc 

individuálním řešením a odpovědným přístupem ke každé zakázce. Zakládá si na rychlosti a spolehlivosti, 

proto nabízí dopravu zboží od naložení do jeho vyložení na místě určení, i do 24 hodin. 

K 31. 12. 2018 disponuje podnik více než 130 nákladními vozidly, zaměstnává více než 160 pracovníků a ročně 

realizuje více než 30 000 přeprav.  
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Cílem společnosti je, v prvé řadě, být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních i nadstandardních služeb 
v oblasti přepravy zboží, a tudíž usiluje o co možná nejvyšší efektivitu. Její současná činnost je determinovaná 
několika současnými klíčovými trendy: resp. nové technologie, internetová komunikace, měnící se potřeby 
zákazníků (především orientované na rychlost přepravy) a pravidlo klient na prvním místě. Dlouhodobou 
strategií společnosti je systematická práce na racionalizaci vnitřní organizace firmy, zvyšování efektivity 
řízení a volba vhodného modelu uspořádání obchodních sfér, v nichž působí. 
 
V blízké budoucnosti se chceme zaměřit na celkovou revitalizaci areálu, která započala již v předešlých letech. 
Naším cílem je nyní především zprovoznění posledních dvou chátrajících budov bývalého lihovaru a jejich 
aktivní zapojení do dění v celém areálu. Usilujeme nejen o jejich rekonstrukci, ale také o celkovou revitalizaci, 
což znamená, že se aktivně podílíme na znovu uvedení historických budov do původního stavu. Rovněž se 
cíleně pokoušíme o jejich kulturní či zábavní využití. Vycházíme ze současných trendů památkové péče, které 
již nestačí pouze památky chránit, ale chce je také aktivně využívat. Zabýváme se i dalšími možnostmi využití 
areálu, jako je například pronájem parkovacích míst a atraktivních kancelářských prostor. 
 
Naší prioritou stále zůstává rozvoj vozového parku a nových technologií. Hodláme dále investovat do 
zajišťování kvality, rychlosti i bezpečnosti přepravy. 
 
V neposlední řadě si velice ceníme kvalifikovaných zaměstnanců, kteří zajišťují chod společnosti, i díky 
nim jsme se stali silným a konkurenceschopným partnerem na poli mezinárodní přepravy. I 
v následujících letech se chceme soustředit na vysokou profesionální úroveň a kvalitu poskytovaných 
služeb.  
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Obchodní jméno     POSPIECH SD, s.r.o.  

Právní forma účetní jednotky    společnost s ručením omezeným  

Ředitel       Pospiech David  

Sídlo       Špitální 829/8, 71000 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  

 

 

Auditor      FINECO audit spol. s r.o.  

Ke Kamenině 453/18, Ostrava-Hrušov 

evidenční číslo 243  
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V průběhu roku 2018 jsme vynaložili prostředky do těchto investic: 

 

• Marketingové strategie. 
• Rebranding obchodní značky. 
• Inovace designu firemních vozů. 

• Interní rozvoj. 
• Vývoj interní aplikace POSPIECH SD efektivní tok informací vnitřní administrace, celkový 

přehled veškerých administrativních složek (pojistné události, mzdy, fakturace, 
evidence zakázek, evidence automobilů, technický přehled vozidel, evidence 
zaměstnanců, sledovaní vytížení automobilů, atd.) 

• Podpora regionálního rozvoje. 
• Zahájení revitalizace budov v areálu bývalého lihovaru. 
• Realizace komentovaných prohlídek v areálu historického lihovaru. 
• Dokumentace zpřístupnění regionální technické památky lihovaru. 

• Rozšiřování vozového parku. 
 
Investice v roce 2018 směřovaly do několika oblastí. Především jsme se rozhodli financovat rebranding 
obchodní značky tak, aby lépe vyhovoval současným trendům a zásadám vizuální komunikace. Změna 
se týkala především loga společnosti, firemních barev a doprovodných materiálů. Nová grafika se 
následně promítnul do nového designu vozů jak u dodávek, kde byla změněna barva vozu na šedou a 
následně aplikované nové logo společnosti, tak u nákladních aut, kde byla obnovena skříň a plachtový 
sprinter. Naše vize, která se promítá do nového loga i propagace obchodní značky, nese klasické prvky 
jako: čisté linie, prvky konstruktivismu a plavně prostor. 
 
Vizualizace (obr. loga před a po případně nové vozy) viz. Příloha 
 



 

12 

 

Velkou část finančních prostředků jsme využili na modernizaci vozového parku. Veškerá technika 
vozového parku je z řady Mercedes-Benz. Jinak tomu není ani u 4 nově pořízených těžkých souprav 
Mercedes-Benz Actros. Do provozu bylo uvedeno také 5 obnovených Mercedes-Benz Sprinter. 
 
V rámci rozvoje na domácí, půdě společnosti jsme použili značnou část finančních prostředků na vývoj 
interní aplikace POSPIECHSD. Ta by měla zefektivnit tok informací vnitřní administrace, pozvednout 
přehled veškerých administrativních složek (pojistné události, mzdy, fakturace, evidence zakázek, 
evidence automobilů, technický přehled vozidel, evidence zaměstnanců, sledovaní vytížení automobilů, 
atd.). Cílem je posílení plynulého a rychlého provozu a chodu firmy. 

 

 
POSPIECH SD, s.r.o. se již řadu let snaží o udržení a uchování kulturní památky lihovaru v Ostravě-
Svinově, kde se nachází sídlo firmy. Velkou část práce na podporu a revitalizaci památky má již za sebou. 
Nyní chce soustředit své aktivity i investice na obnovu posledních dvou zchátralých budov v areálu. 
Stejně jako v předchozích letech se strategie společnosti řídí současnými trendy památkové péče a snaží 
se nejen o architektonickou obnovu historické a technické památky, ale zasazuje se o její následné 
využívání, ať již pro vzdělávací účely, či jiné kulturní či zábavné účely.  
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„Jdu do toho!“ 
      Slova, která musí zaznít, když chcete změnit svůj život. Změnit jeho směr a pustit se do něčeho 
nového a neznámého. Začít podnikat, od začátku a sám, je nesmírně vzrušující, ale také strašidelné. 
Vidina budoucnosti se potácí někde mezi absolutní blažeností a totálním bankrotem s tím, že vize 
jednoho či druhého se střídají s frekvencí, která člověku pěkně zamotá hlavu. Strach z neznámého a 
strach z neúspěchu je asi právě tím, co mnoho lidí drží při zemi. Není to jen odvaha skočit do neznámé 
vody, ale i schopnost vydržet a ustát to, že se Vám to celé zhroutí jako domeček z karet. Neustále Vám 
v hlavě krouží otázky ohledně smyslu toho všeho, a jakou cenu si Vaše rozhodnutí vybírá na Vás i na 
Vašem okolí. Domnívám se, že vše je o dosažení jisté rovnováhy… 

…mezi tím, co je a co by mohlo být… 
 …mezi sobeckými zájmy a zájmem o druhé… 

…mezi tím, co je nutné a co je správné… 
…mezi tím být šťastný nebo nešťastný… 
… je opravdu vždy reálné chovat se k ostatním tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně?  
… a proč je to tak moc těžké?… 
 

Je to celoživotní boj a nakonec jde asi spíše o něj samotný, než o konečný stav věcí. Pokud se opravdu 
odhodláte vydat neznámou cestou tak jako já, držím vám palce, pevné nervy a smysl pro humor. 
 
Začátek je vždy u rozhodnutí, ale to co následuje potom je smršť neočekávaných událostí, na které 
nemůžete být nikdy zcela připraveni. Poté, co jsem se prodral otravným kolotočem papírování, různých 
povolení a schválení, jsme se mohli pustit do opravdové práce. Na počátku mého podnikání, a vzhledem 
k jeho charakteru, přede mnou stála volba prvního vozu. Byl to VW LT 35, vyráběný na zakázku. Čekal 
jsem na něj celých 6 měsíců. Auto Heller, dodavatel vozu, nám na část překlenovacího období zapůjčil 
náhradní vozidlo a tak jsem mohl konečně začít. O vytěžování se ještě tehdy postarala firma KAMITIRO 
a naše spolupráce trvala zhruba půl roku. S nabytými zkušenostmi a novou dávkou odvahy jsem se úplně 
osamostatnil a přibral jsem nového a zároveň prvního zaměstnance - řidiče, jistého pana Steigera. Od 
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toho okamžiku jsme se ocitli v rozjetém vlaku, který neustále nabíral a nabírá na rychlosti a z malého 
podniku jsme se stali tím, čím jsme dnes. 
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Vozový park společnosti tvoří automobily značky Mercedes-Benz. Všechny vozy splňují limity EURO 5 a 
6. Jsou vybaveny navigací a GPS systémem s on-line sledováním. 

 

 

 

Valník 10 paletových míst 

Valník s hydraulickým čelem 8 paletových míst 

Furgon 5-7 palet 

Nákladní Actrossolo 20 europalet 

Nákladní Ategosolo 18 europalet 

Nákladní Actros tandem 38 europalet 

Nákladní Atego tandem 36 europalet 

Nákladní Actros návěs 33 europalet 
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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 1t 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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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 

 

 

 

a) obchodní firma případně název účetní jednotky  

 

POSPIECH SD, 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. 2018 
 

g) okamžik sestavení účetní závěrky     
 
30. 6. 2019 
 

h) datum vzniku společnosti:       
14. 7. 2004 
 

i) Informace o zápisu do veřejného rejstříku 
 
spis. značka C40213 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
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V průběhu roku 2018 došlo ke změnám v Obchodním rejstříku. Převod obchodního podílu z fyzické 
osoby p. Davida Pospiecha na firmu POSPIECH SD, s.r.o. IČ 060 500 18, nabytí právní moci nastalo      12. 
1. 2018. 
 

 

V roce 2018 nedošlo ke změně organizační struktury. 
 

 

 

 
 

Jméno Příjmení Funkce 

David Pospiech Jednatel 

Jméno fyzické osoby, název 

právnické osoby 
Sídlo Běžné účetní období Minulé účetní období 

  Vklad tj. % vklad tj. % 

POSPIECH, s.r.o. 

IČ 060 500 18 
Luční 1210/20, Ostrava 200 100% 0 0 
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Účetní jednotka nemá a neměla v jiných obchodních firmách podstatný nebo rozhodující vliv.  
 

 

 

 

 Běžné účetní období Minulé účetní období 

za
m

ěs
tn

an
ci

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 104 117 

z toho členů řídících orgánů 

(vedení společnosti) 
1 1 

m
zd

o
vé

 

n
ák

la
d

y Osobní náklady celkem 29 123 31 971 

z toho členů řídících orgánů 

(vedení společnosti) 913 1 014 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 

 

 

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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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 v nákladech z titulu tohoto majetku 
naúčtováno více jak 2 % celoročního obratu (třída 6 – tržby), jsou v nákladech ponechána 
maximálně tato 2 % celoročního obratu. Částka převyšující stanovený limit je naúčtována na 
účet nákladů příštích období. 
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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  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. 
 
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  
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V účetním období nebyla náplň pro použití ocenění reálnou hodnotou. 
 

a) 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. 
 

b) 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. 
 

c) 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 
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Opravné položky 

k pohledávkám: 

Počáteční stav k 

1. 1. 2018 
Zúčtování v roce 

2018 

Tvorba 

v roce 2018 

Stav k 

31. 12. 2018 

Daňové opravné položky 

– zák. § 8 (insolvence) 
139 39 37 137 

Daňové opravné položky 

–zák. § 8a 
29 4 0 25 

Účetní opravné položky 59 31 58 86 

Daňové opravné položky 

– zák. § 8c 
2 130 128 0 

CELKEM 229 204 223 248 

údaje uvedeny v tis. Kč   

 
 

Na základě provedené inventarizace vzniká nutnost tvořit opravné položky k dlouhodobému majetku 
z důvodů havárie. Vytvořená účetní opravná položka je ve výši 241 tis. Kč. Nevzniká nutnost tvořit 
opravné položky k zásobám a finančnímu majetku. 
 

a) Přepočet údajů cizí měny na českou měnu 
 
V průběhu roku 2018 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. 
2018. 
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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 ve výši 3 353 590,- Kč. 
 

d) Rezervy  
 
Rezervy nejsou tvořeny.  
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e) Rozpis krátkodobých, dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček 
 

Č. 
Kontokorentní úvěr 

k rozvahovému dni 
Max. limit 

 

čerpání 

 Raiffeisenk Bank 8 000 899 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 

Č. 
Dlouhodobý úvěr 

k rozvahovému dni Max. limit 

 

čerpání 

 
Raiffeisenk Bank 36 000 34 400 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 
 
 

Č. 
Dlouhodobé bankovní úvěry k rozvahovému dni Stav k 1. 1. 2018 

 

Stav k 31. 12. 2018 

 Raiffeisenk Bank 

Raiffeisenk Bank 

940 

2 026 

72 

1 091 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 
Zůstatek jistiny se skládá z krátkodobé části těchto úvěrů splatné do jednoho roku, a to ve výši       1 
007 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 156 tis. Kč. 
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Č. 
Dlouhodobé závazky k úvěrům u úvěrové společností 

k rozvahovému dni 

Splácení 
Přepočet 

k rozvahovému dni 
Zůstatek jistiny 

Minulé období 
běžné 

období 
  

 
Dlouhodobé úvěry na auta 22 144 14 311 213 25 578 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 
 
Zůstatek jistiny se skládá z krátkodobé části těchto úvěrů splatné do jednoho roku a to ve výši 12 
845 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 12 733 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 2018 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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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 

B
ěž

n
é 

o
b

d
o

b
í Krátkodobé pohledávky 42 016 5 613 461 547 259 139 7 019 49 035 

Opravné položky 0 0 0 20 91 137 248 248 

Netto 42 016 5 613 461 527 168 2 6 771 48 787 

M
  O

 

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 

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 15 698 1 332 281 144 4 2 1 763 17 461 

M
 

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

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 

 
348 Hmotný 334 

Nehmotný 

 
47 Nehmotný 7 

údaje uvedeny v tis. Kč 
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f) Závazek za jednatelem 
 
K datu 31. 12. 2018 je závazek ke společníkovi 306 659,30 Kč. 
 
 

g) Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 
  
 
Po datu účetní závěrky nenastaly v účetní jednotce žádné významné události, které by měly dopad na 

účetní závěrku a musely by být popsány v příloze účetní závěrky.  

h) 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. 
 

i) Předpoklad nepřetržitosti trvání 
 
Účetní závěrka byla k 31. 12. 2018 sestavena za předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky. 
Účetní závěrka tedy neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.  
 

j) Informace o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty 
 
Vedení účetní jednotky není k datu sestavení účetní závěrky známo, jakým způsobem bude naloženo 
s výsledkem hospodaření za rok 2018. 
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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 24 504 20 505 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 

Hospodářský výsledek běžného období -1 130 3 998 

Vlastní kapitál celkem 26 474 27 603 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 
 

 Běžné období 

Tržby za prodej zboží 432 

Tržby z prodeje služeb 174 130 

Ostatní výnosy 11 084 

Výnosy z finančních operací 775 

Celkem 186 421 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sestavily: Ing. Věra Moravcová, Bc. Petra Bernardová 
 
Statutárního orgán účetní jednotky: Pospiech David 
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v tis. Kč 

 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 2018 

 P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 989 

 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -1152 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 18565 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) a umoř. opr. pol. k maj.(+,-) 19866 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv  20 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(-,+) -3827 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 

A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky (+), vyúčt. výnosové úroky (-) 2506 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnost před zdaněním 17413 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  -2145 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-), 

aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 

-6917 

  

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+,-), 

pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních   

4855 

  

A.2.3. Změna stavu zásob (+,-) -83 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. pol. 15268 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -2666 

A.4. Přijaté úroky (+) 160 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou č. a za doměrky min. obd. (-) -824 

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 11938 

 Peněžní toky z investiční činnosti   
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B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -2675 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 4204 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 1529 

 Peněžní toky z finančních činností   

C.1. Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků -13539 

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 -13539 

 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -72 

 R. Stav peněžních prostředků na konci období 917 

 

V Ostravě, 30. 6. 2019 
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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. 2018, výkazu zisku 

a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 

31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 

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 f), přílohy k účetní závěrce za rok 2018, z 

kterého vyplývá, že po datu účetní závěrky dojde k přeměně v rámci skupiny zastřešené mateřskou 

společností POSPIECH s.r.o. s rozhodným dnem 31. 10. 2019. 
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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 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. 
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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 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 



 

38 

 

(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. 

 

 

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, 29. července 2019 
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(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 

Č. ř. 
c 

Běžné účetní období 
Minulé úč. 

Období 

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 

 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 2 3 3  0 0 7  1 1 6  9 7 1  1 1 6  0 3 6  1 2 6  6 9 6  
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0  0  0  0  
B. Stálá aktiva (B.l. + B.ll. + B.lll.) 03 1 7 5  2 6 2  1 1 6  7 2 3  5 8  5 3 9  7 6  1 0 7  
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.l. 1. až B.l.5.2.) 04 1  8 1 1  0  1  8 1 1  8 7 9  
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0  0  0  0  
2. Ocenitelná práva 06 0  0  0  0  
2.1. Software 07 0  0  0  0  
2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 0  0  0  0  
3. Goodwill 09 0  0  0  0  
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0  0  0  0  
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek 
11 1  8 1 1  

0  1  8 1 1  8 7 9  

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0  0  0  0  
5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 1  8 1 1  0  1  8 1 1  8 7 9  
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B. II.1. až B.II.5.2.) 14 1 7 3  4 5 1  1 1 6  7 2 3  5 6  7 2 8  7 5  2 2 8  
1. Pozemky a stavby 15 2 1  2 1 8  5  3 6 9  1 5  8 4 9  1 6  6 0 6  
1.1. Pozemky 16 6  3 9 7  0  6  3 9 7  6  3 9 7  
1.2. Stavby 17 1 4  8 2 1  5  3 6 9  9  4 5 2  1 0  2 0 9  
2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 1 4 0  7 8 4  1 1 1  3 5 4  2 9  4 3 0  4 6  2 0 6  
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0  0  0  0  
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0  0  0  0  
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0  0  0  0  
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0  0  0  0  
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0  0  0  0  
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 
24 1 1  4 4 9  

0  1 1  4 4 9  1 2  4 1 6  

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0  0  0  0  
5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 1 1  4 4 9  0  1 1  4 4 9  1 2  4 1 6  
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Označení 
a 

AKTIVA 
b 

Číslo 
řádku 

c 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 

B. III. Dlouhodobý  finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.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 dlouhodobí 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 aktivita (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 56 817 248 56 569 49 529 

Cl. Zásoby (součet C.I.1.  až C.I.5.) 38 230 0  230 147 

1. Materiál 39 230 0  230 140 

2. Nedokončená výroba a polotovary 40 0  0  0  0  

3. Výrobky a zboží 41 0  0  0  7  

3.1. Výrobky 42 0  0  0  0  

3.2. Zboží 43 0  0  0  7  

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0  0  0  0  

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0  0  0  0  

C.II. Pohledávky (C.II.1. + C.II.2. + C.II.3.) 46 55 670 248 55 422 48 393 

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  
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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 Krátkodobé pohledávky 57 55 670 248 55 422 48 393 

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 49 035 248 48 787 41 769 

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 1 224 0  1 224 1 755 

2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60 0  0  0  0  

2.4. Pohledávky - ostatní 61 5 411 0  5 411 4 869 

4.1. Pohledávky za společníky 62 0  0  0  0  

4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0  0  0  0  

4.3. Stát - daňové pohledávky 64 7 0  7 0  

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 125 0  125 574 

4.5. Dohadné úcty aktivní 66 3 003 0  3 003 2 981 

4.6. Jiné pohledávky 67 2 276 0 2 276 1 314 

3. Časové rozlišení aktiv 68 0   0  0  0  

3.1. Náklady příštích období 69 0  0  0  0  

3.2. Komplexní náklady příštích období 70 0  0  0  0  

3.3. Příjmy příštích období 71 0  0  0  0  

C.III. Krátkodobí finanční majetek  (C.III.1. + C.III.2.) 72 0  0  0  0  

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba. 73 0  0  0  0  

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 0  0  0  0  

C.IV. Peněžní prostředky 75 917 0  917 989 

1. Peněžní prostředky v pokladně 76 69 0  69 239 

2. Peněžní prostředky na účtech 77 848 0  848 750 

D. Časové rozlišení aktiv  (D.1. + D.2. + D.3.) 78 928 0  928 1 060 

1. Náklady příštích období 79 928 0  928 1 020 

2. Komplexní náklady příštích období 80 0  0  0  0  

3. Příjmy příštích období 81 0  0  0  40 
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Označení 
a 

PASIVA  
b 

Číslo 
řádku 

c 

Stav v běžném účetní 
období 5 

Stav v minulém účetní 
období 6 

 PASIVA CELKEM  (A + B.+ C. + D.) 01 116 036 126 696 

A. Vlastní kapitál  (A.I. + A.ll. + A.lll. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 02 26 474 27 603 

A.I. Základní kapitál  (A.I.1. +A. I.2. +A.I.3.) 03 200 200 

1. Základní kapitál 04 200 200 

2. Vlastní podíly (-) 05 0 0 

3. Změny základního kapitálu 06 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy (součet A. II. 1. + A.II.2.) 07 2 880 2  880 

1. Ážio 08 0 0 

2. Kapitálové fondy 09 2  880 2  880 

2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 2  880 2  880 

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-} 11 0 0 

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací 

12 0 0 

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací {+/-} 13 0 0 

2.5. 
 

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-} 14 0 0 

A.III. Fondy ze zisku   (A.III.1. + A.III.2.) 15 20 20 

1. Ostatní rezervní fondy 16 20 20 

2. Statutární a ostatní fondy 17 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  (A.IV.1. + A.IV.2.) 18 24 504 20 505 

1. Nerozdělený zisk minulých nebo neuhrazená ztráta minulých 
let (+/-) 

19 24 504 20 505 

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 20 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 21 -1 130 3 998 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 22 0 0 

B+C Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 89 187 98 586 

B. Rezervy(součet B.1. až B.4.) 24 0 0 

1. Rezerva na důchody a podobné závazky 25 0 0 

2. Rezerva na daň z příjmů 26 0 0 

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 27 0 0 

4. Ostatní rezervy 28 0 0 

C.  Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.) 29 89 187 98 586 

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9) 30 16 242 30 627 

1. Vydané dluhopisy 31 0 0 

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 32 0 0 

1.2. Ostatní dluhopisy 33 0 0 
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Sestaveno dne 30. 6. 2019 
 
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 účetní období  
5 

Stav v minulém účetní období  
6 

2. Závazky k úvěrovým institucím 34 155 1 163 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 35 0 0 

4. Závazky z obchodních vztahů 36 0 0 

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 37 0 0 

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 38 0 0 

7. Závazky - podstatný vliv 39 0 0 

8. Odložený daňový závazek 40 3 354 4 200 

9. Závazky - ostatní  41 12 733 25 264 

9.1. Závazky ke společníkům 42 0 0 

9.2. Dohadné účty pasivní 43 0 0 

9.3. Jiné závazky 44 12 733 25 264 

C.II. Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.) 45 72 945 67 959 

1. Vydané dluhopisy 46 0 0 

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 47 0 0 

1.2. Ostatní dluhopisy 48 0 0 

2. Závazky k úvěrovým institucím 49 36 305 35 2019 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 0 0 

4. Závazky z obchodních vztahů 51 17 461 12 474 

5. Krátkodobé směnky k úhradě 52 0 0 

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 53 0 0 

7. Závazky - podstatný vliv 54 0 0 

8. Závazky ostatní 55 19 179 20 266 

8.1. Závazky ke společníkům 56 307 205 

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 57 0 0 

8.3. Závazky k zaměstnancům 58 1 596 1 837 

8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 59 775 893 

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 60 2 304 1 316 

8.6. Dohadné účty pasivní 61 238 142 

8.7. Jiné závazky 62 13 959 15 873 

C.III. Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.) 63 0 0 

1. Výdaje příštích období 64 0 0 

2. Výnosy příštích období 65 0 0 

D. Časové rozlišení pasiv (D.1.+ D.2.) 66 375 507 

1. Výdaje příštích období 67 375 507 

2. Výnosy příštích období 68 0 0 
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(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 01 174 130 169 283 

II. Tržby za prodej zboží 02 432 344 

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 123 766 105 361 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 426 340 

2. Spotřeba materiálu a energie 05 41 447 44 402 

3. Služby 06 81 893 60 619 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0 

C. Aktivace (-) 08 0 0 

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 29 123 31 971 

D. 1. Mzdové náklady 10 21 327 23 536 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 7 796 8 435 

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 7 176 7 934 

2.2. Ostatní náklady 13 620 501 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 19 748 21 561 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 19 728 21 664 

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 19 866 21 961 

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 -138 -297 

2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 20 -103 

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1.  až III.3.) 20 11 084 6 068 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 4 204 1 619 

2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 7 

3. Jiné provozní výnosy 23 6 880 4 442 

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 11 342 9 093 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 377 0 

2. Prodaný materiál 26 0 0 

3. Daně a poplatky 27 5 310 5 050 

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0 

5. Jiné provozní náklady 29 5 655 4 043 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 1 667 7 709 
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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.) 39 160 13 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0 

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 160 13 

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 2 666 3 088 

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 

Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 2 666 3 088 

VII. Ostatní finanční výnosy 46 615 2 273 

K. Ostatní finanční náklady 47 928 1 858 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -2  819 -2 660 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -1 152 5  049 

L. 
L. 1.  
2. 

Daň z příjmů                                                      (součet L. 1 + L.2.) 50 -22 1 051 

Daň z příjmů splatná 51 824 795 

Daň z příjmů odložená (+/-) 52 846 256 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -1 130 3 998 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -1 130 3 998 

 Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 186 421 177 981 
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Proč se stát řidičem? To je otázka, na kterou není snadná odpověď. Hned z kraje je třeba zmínit, že to 

není pro každého. Řada lidí se stává řidiči v oblasti dálkové přepravy jen na krátký čas, někteří si však 

tuto práci zamilují a věnují se jí celý život. Nebudu Vám to lakovat na růžovo, je to práce nelehká a často 

osamělá, ale přináší mnoho nového a nečekaného. Je to tak trochu kočovný život, když každým dnem 

putujete krajinou, která se míli za mílí mění, vlní se a kroutí, lány polí střídají horské masivy se sněhovými 

čepičkami a listnaté stromy tak typické pro náš kraj, střídají sukovité borovice a keře oleandrů. A vy si 

pod tou rozmanitou krásou naší Země připadáte drobní a nicotní. Je to jako pustit se každý den do 

nového dobrodružství. Vydáváte se do neznáma, kde vás může potkat cokoli. Je to život plný zvratů, ale 

i legrace. Na cestách se může stát mnohé a zážitky, které si s sebou odnášíte, vám přetrvají po celý život. 

Život na cestách s sebou nese mnoho zodpovědnosti a samostatnosti. Když jste tisíce kilometrů od 

domova, musíte se spoléhat jen a jen na sebe. V těch vzdálených zemích potkáváte mnohé lidi 

s nejrůznějšími povahami a nestačíte žasnout nad roztodivností lidských charakterů. Zas a znova nás 

lidská mysl a nátura překvapuje, a jak se říká: „Jiný kraj, jiný mrav“. A i když se často dostanete do těch 

nejabsurdnějších situací, nakonec vás stejně překvapí, že dobří lidé se najdou všude. 

 

LIBOR JADRNÝ Z POSPIECH SD 

Tuhle práci musíte milovat. Jinak to nemá cenu. 
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Jednapadesátiletý Libor Jadrný je jedním z těch řidičů, kteří by si svůj život bez velkého volantu, velkého 

vozu a velkého nákladu za sebou snad ani nedovedli představit, aby také ne. Vždyť řídí už od nějakých 

dvaceti let, kdy se vrátil z vojny. 

Na Liborovi je na první pohled vidět, že se v kabině svého Actrosu cítí doslova jako doma. „Víte, tuhle 

práci nemůžete dělat jen pro peníze. Samozřejmě, že výdělek je v dnešní době důležitý. Ale nemůže to být 

jediná motivace, proč se stát profesionálním řidičem. Musíte k tomu mít vztah a musíte svou práci 

milovat, abyste ji mohli dělat dobře,“ pokračuje dále. 

V tom má sympatický řidič určitě pravdu. Protože s profesí řidiče kamionu je spojena velká odpovědnost, 

kterou každý řidič nese, když má na návěsu čtyřicetitunový náklad. „Trochu mi vadí ta neohleduplnost na 

našich silnicích, s níž se bohužel často setkávám. Lidé si nedostatečně uvědomují, jak moc je nákladní 

doprava důležitá a že prakticky každá věc, kterou používají, nosí nebo třeba jedí ráno k snídani, musela 

nejméně jednou projít nákladním prostorem kamionu.“ 

A jaký náklad Libor Jadrný převáží nejčastěji? „To je různé. V zásadě snad není nic, co bych ještě nevezl. 

Vozím cihly, kachličky, ale třeba i různé granuláty nebo i rybářské vybavení. Nedávno jsem dokonce vezl 

pruty. Pospiech SD, s.r.o. je mezinárodní kamionová doprava, takže moje cesty velmi často vedou za 

hranice. Cílovou destinací jsou zpravidla země Beneluxu, Nizozemí a Francie.“ 

Posledně uvedenou zemi má jednapadesátiletý kamioňák obzvláště rád. „Francie mi učarovala. Obecně 

Francouze nemáme příliš v lásce, ale jejich země je nádherná. Plná historických památek, které uchvátí 

a s nesmírně malebným venkovem, který pohladí po duši. Jsem pokaždé rád, když se dozvím, že moje 

další cesta povede právě sem,“ uzavírá Libor Jadrný. 

Cit: https://roadstars.mercedes-benz.com/cs_CZ/magazine/2018/december/libor-jadrny-rides-fo-

company-Pospiech-SD.html 

https://roadstars.mercedes-benz.com/cs_CZ/magazine/2018/december/libor-jadrny-rides-fo-company-Pospiech-SD.html
https://roadstars.mercedes-benz.com/cs_CZ/magazine/2018/december/libor-jadrny-rides-fo-company-Pospiech-SD.html
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