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„člověk, který utíká před tím, čeho se bojí, někdy shledá, že si k tomu jen 

zkrátil cestu“  

 

J.R.R. Tolkien 

 

 
výroční zpráva 1. 1. 2019 - 31. 10. 2019 
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já. ty. my 
JEDNATEL SPOLEČNOSTI 

 

 

Uplynul další rok a my bychom se s Vámi rádi podělili o to, co přinesl naší společnosti. Tak, 

jak tomu bývá všude, i nás potkávají věci dobré, zlé a některé, které ještě nedozrály tak, ani 

onak. A protože „ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců“, i my vždy vstupujeme 

do nového roku na neznámou cestu. A kam nás zavede, je jen na nás samotných.  

MY jsem celek. Společnost Pospiech SD, s.r.o. Nejsem to jen JÁ. Za mnou stojí celý tým lidí, 

kteří se společně podílí na formování NAŠÍ vize. Posouvají hranice, které si každý rok 

stanovujeme. Tam, kde se objeví na cestě hrbol, pomohou jej překonat. Společnými silami 

uskutečňujeme cíle a mnohdy náročné vize společnosti. Jsou to naši zaměstnanci, kteří jsou 

hnacím motorem celé firmy. Zajišťují její chod, uskutečňují provoz i v těch nejobtížnějších 

podmínkách. Ve dne i v noci zajišťují plynulý provoz společnosti. Společná práce, spolupráce, 

komunikace a partnerství je to, o co usilujeme především. Jsme to MY společnost Pospiech 

SD, s.r.o. 

Pozitivní vztah k vlastní práci je nesmírně osvěžující, ale také často opomíjený jev. Často se 

na to zapomíná, jako by nám již láska a pokora k práci nepřinášela žádný užitek. Mamon se 

stal klíčovým prvkem při výběru budoucího povolání. Přitom to, že máme ve svém životě 

naplňující práci, někam směřujeme, podílíme se na něčem novém a větším, než jsme my 

sami, to je okamžik, který si vyžaduje jistou dávku pokory. To je přeci základní lidský pud. 

zanechat po sobě nějakou stopu, i když zdánlivě nepatrnou. Dneškem rezonuje kult 
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osobnosti, silného jednotlivce, který se odlišuje ode všech, a přitom je a zůstává všemi 

obdivován. Nastavuje se pokroucené zrcadlo společnosti, kde kdokoli může být kýmkoli. 

Nechápejte mě špatně, já obdivuji individualitu každého člověka. Jistě, že mysl každého z nás 

je zcela jedinečná, a i naše životní cesty jsou nezaměnitelné. Ale tento individualistický 

fenomén nastavuje laťku pro volbu budoucího povolání tak vysoko, že už se pomalu 

zapomíná, jak důležitá jsou prostá povolání pro správné fungování celé společnosti. Každý 

dílek skládačky životního obrazu našeho světa je podstatný a nenahraditelný. A práce, 

zdánlivě obyčejná, když se vykonává s citem a láskou, může přinášet obrovské osobní životní 

naplnění. 

MY jsme přepravní společnost. Jsme součástí globálního systému, tak spletitého a 

komplexního, že jeho podobu bychom mohli sledovat celý život. Autodoprava je stále 

klíčovým hráčem na poli mezinárodní přepravy zboží. Jsme hrdí, že jsme jeho nedílnou 

součástí. Jsme to MY, TY i JÁ, každý se stává součásti tohoto sytému. MY chceme dělat svou 

práci dobře a tak, aby nás bavila. Chceme jezdit jinak…  

Kdo říká sbohem, jakmile cesta potemní, pozbývá věrnost. 

 

 

 

David Pospiech 

Jednatel firmy POSPIECH SD, s.r.o. 

  



5 

 

charakter společnosti 
POSPIECH SD, s. r. o. 

  

 

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. 

Společnost SPOSPIECH 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, a to i do 24 hodin. 

K 31. 10. 2019 disponuje společnost více než 110 nákladními vozidly, zaměstnává více než 140 

pracovníků a ročně realizuje více než 30 000 přeprav.  
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základní identifikační údaje 

 
 

Obchodní jméno    POSPIECH SD, s.r.o.  

Právní forma účetní jednotky  společnost s ručením omezeným  

Ředitel     Pospiech David  

Sídlo      Luční 1210/20, 72100 Ostrava Svinov, Česká republika 

 

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  

Servis vozidel 

Pronájem nemovitostí 

 

Auditor     FINECO audit spol. s r.o.  

Ke Kamenině 453/18, Ostrava-Hrušov 

evidenční číslo 243  
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organizační schéma 
společnosti   

1. 1. 2019 - 31. 10. 2019 

 

 
 
 
 
 

jednatel společnosti

marketing oddělení 

mzdová oddělení

fakturační oddělení

oddělení pojistných událostí

personální oddělení

účetní oddělení

oddělení dispečerů

servisní oddělení vozidel

karoseríe nákladních vozidel

autolakovna nákladních vozidel

opravna nákladních vozidel

sklad přepravovaného zboží

sklad náhradních dílů
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personální obsazení 
společnosti  

1. 1. 2019 - 31. 10. 2019 

 

 

jednatel společnosti

Pospiech David

marketing

Mgr. Pospiechová Kateřina 

mzdová účetní

Tichopádová Hana, Dis.

fakturace

Kubíčková Jana

hlavní dispečer

Steiger David

vedoucí údržby vozidel

Škuta Tomáš

hlavní účetní

Bc. Bernardová Petra 

personální účetní

Ing. Jopková Marta

pojistné události

Zdeňková Taťána

spedice

Mašlík Zdeněk
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jezděte jinak
 

Nedávno se mě ptal můj dlouholetý známý, co to vlastně znamená „Jezděte jinak“. 

V čem to „jinak“ vlastně vězí? Nejprve jsem se tomu zasmál, protože jsem se 

domníval, že se jedná o žert. Ale když jsem se později v myšlenkách k té situaci vrátil, 

začala mě nahlodávat otázka, zda je to skutečně jasné i všem ostatním, ne jenom 

mně. 

„Jezděte jinak“ je vlastně téma skryté na pozadí celé letošní Výroční zprávy, ale nyní 

zvláště pro ty, kteří si nejsou jistí, a pro ty, které to zajímá… 

„Jezděte jinak“ je naše heslo a náš slogan již po mnoho let. Je to to, čím jsme a čím 

bychom chtěli být. Předmět našeho podnikání náleží do oblasti služeb. A tak, jako 

snad každý podnik, se snažíme dělat věci dobře. Zdokonalovat se a někam se 

posouvat. V oblasti dopravy razíme heslo kvalita – rychlost – spolehlivost. 

Přizpůsobujeme se klientům a jejich potřebám. Otevíráme se novým možnostem a 

vynikáme flexibilitou. Jenomže, to jsou cíle, které si klade snad každá spediční 

společnost. Tak v čem jsme zrovna my jiní? 

To, co se pokouším vysvětlit, není snaha se zviditelnit za každou cenu, poukazovat 

na to, že jsme lepší než ostatní. Jsme jiní… A v čem? 
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Jsme zapálení do své práce, děláme ji s nadšením a s láskou, děláme ji nejlépe, jak 

dovedeme. A když se na cestě objeví hrbol, společně ho překonáme… JÁ, TY, MY.  

Chceme svou činnost uchopit jako jednotný integrovaný a komplexní celek. Záleží 

nám na každém detailu, který realizujeme. Nejen na hlavním předmětu podnikání – 

autodopravě, ale i na ostatních aktivitách, které společnost rozvíjí a posouvají vpřed, 

ať jsou sebemenší. Vše nese náš jedinečný otisk, vše je řešené a promyšlené do 

detailu a dotažené do konce. Záleží nám na našich klientech i partnerech, každoročně 

pro ně chystáme jedinečné osobní vánoční dárky a poděkování. Každý rok jsou jiné, 

a každý rok úžasné. Stojíme si za moderním a svěžím grafickým designem firemní 

značky. Rozvíjíme řadu společenských i vzdělávacích aktivit, které byly zmíněny 

v předešlých výročních zprávách. 

V každém našem kroku je část z nás všech. Chceme se zpřístupnit a otevřít partnerům 

a klientům, s kterými spolupracujeme, poukázat na to, že svou práci děláme rádi 

s osobním nasazením a zápalem pro věc. Snažíme se propojovat práci s osobním 

životem našich rodin a dětí. Například zapojením dětských kreseb, jež se stanou 

součástí nových polepů našich vozů. Otevíráním historického areálu Svinovského 

lihovaru veřejnosti. Propojováním našich aktivit se společenskými akcemi v našem 

regionu. I práce na samotné výroční zprávě překračuje běžnou úroveň naplnění 

zákonných povinností. Věříme, že tento osobnější přístup je v dnešní asocializované 

době krokem správným směrem. Možná ano, možná ne, ale jsme to MY, společnost 

Pospiech SD, s. r. o.  
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nejlepší řidič 

15 milionu kilometrů!!! … To je úctyhodná vzdálenost, kterou v roce 2019 ujeli řidiči 

společnosti Pospiech SD, s.r.o. 

My a samozřejmě v první řadě naši řidiči se vždy snažíme při doručování zásilky zajistit ty 

nejoptimálnější podmínky. A kde vůle neschází, cesta se nachází. Spolehlivost našich řidičů je 

pro nás zásadní. Ano, přesně ta, kterou vyžaduje u svého zaměstnance snad každý 

zaměstnavatel. Není to samoúčelná vlastnost, a při vzdálenosti, která často dělí řidiče od naší 

centrály, je to vlastnost tím podstatnější. Umožňuje nám věřit, že se na zaměstnance můžeme 

spolehnout, ať mu zadáme jakýkoli úkol. Svých zaměstnanců si vážíme, protože to oni jsou 

pomyslná kolečka ve stroji, kterým je společnost Pospiech SD, s.r.o. Umíme ocenit i jejich 

loajalitu ke společnosti. To, že znají smysl své práce a váží si svého zaměstnavatele, to pro 

začátek úplně stačí. 

V nouzi je každá minuta drahá, a vždy je lepší dorazit pozdě, než nikdy. Překážky nás nesmí 

rozhodit a objeví-li se problém, dokážeme jej konstruktivně vyřešit přímo na místě. 

Samozřejmě, že se vždy snažíme doručit zásilku v optimálním čase, který by nejlépe 

vyhovoval klientovi, ale i na naší cestě se mohou vyskytnout překážky. Jsme však hrdí, že se 

na naše řidiče můžeme vždy spolehnout, že udělají vše potřebné k tomu, aby zásilku doručili. 

V časech dobrých i zlých je plýtvání vždy věcí nemorální a pro správný chod jakékoli 

společnosti s realitou naprosto neslučitelný. Proto jsme rádi, že si tuto skutečnost uvědomují 

i naši řidiči a vždy dbají o ekonomický provoz našich vozů. Stejně tak mají na zřeteli i čistotu. 
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Takový vůz je vlastně po většinu času řidičovým druhým domovem, příbytkem, který si vozí 

stále s sebou. A jak praví staré přísloví… „můj dům, můj hrad“, je pro nás důležité, aby tento 

dočasný domov nabízel i čisté a pohodlné přebývání. 

Cestou ale samotná řidičova práce nekončí. Jeho povinnosti se týkají i administrativních 

povinností a včasného odevzdání potřebných dokladů. 

Nemůžeme být všichni odborníky na všechno, je proto důležité umět odhadnout své 

schopnosti a znát své silné i slabé stránky. Nejlepší zaměstnanci vědí, že požádat o pomoc 

není známka porážky, ale naopak napomáhá v budování harmonických vztahů. 

Jdeme na to po svém a snad i trochu jinak… 
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výroční zpráva: 

povinnost nebo marketingový tah 

 
Proč vlastně píšeme výroční zprávy? A čte je vůbec někdo? Odpověď je, možná překvapivě, 

ano.  

Proč tedy každý rok vzniká nová zpráva, která znovu a znovu představuje tu samou 

společnost, s tím samým podnikatelským záměrem? 

„Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit ty společnosti, které musejí mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem. Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a podle zákona č. 513/1991 

Sb. (obchodního zákoníku) se jedná o akciové společnosti, obchodní společnosti, které 

povinně vytvářejí základní jmění a v předcházejícím roce splnily dvě ze tří následujících kritérií: 

výše jejich rozvahy činila více než 40 mil. Kč, čistý obrat dosáhl výše nad 80 mil. Kč a průměrný 

stav zaměstnanců nad 50 osob. K těmto společnostem se v povinnosti vydávat výroční 

zprávu řadí také nadace a nadační fondy, které se v této oblasti řídí § 24 a § 25 zákona č. 

227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.“ 

…To bychom měli shrnutí, které stanovuje zákon. Jsou výroční zprávy samoúčelné 

dokumenty, které vznikají jen pro ověření transparentnosti společností, jež realizují své 

podnikatelské záměry na území České republiky? Už víme, že společnost prostřednictvím 

výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření 

za uplynulé účetní období. Odkrývá vyhlídky budoucího vývoje finanční situace, 

podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akciov%C3%A1_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nada%C4%8Dn%C3%AD_fond
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Kupodivu však dává tento oficiální a závazný dokument poměrně velkou obsahovou 

svobodu společnostem, které na jejich stránkách představují nejenom samy sebe a oficiální 

předmět podnikání, ale také další libovolná témata, kterými se zabývá firemní strategie třeba 

i okrajově, takříkajíc „jako doplňkovou činností“. Samozřejmě každý dokument musí 

obsahovat závazná obsahová témata, ale zbytek náplně je zcela ve vaší režii. 

Zpráva dokonce nechává prostor pro zájmy zaměstnanců, jejich nápady i kreativně trávený 

volný čas. Výroční zpráva dává možnost představit společnost z jiného úhlu. Umožňuje 

odhalit, co se skrývá za oponou, dovolí nahlédnout do zákulisí a do vlastní kuchyně, kde se 

vše rodí, utváří a formuje. Společnost se tak může prezentovat přesně taková, jaká je, jakou 

se cítí být a nadnáší, jakou by se chtěla stát. Dovoluje představovat vize a sny, může ukazovat 

racionalitu, preciznost a spolehlivost, či lidskost a přátelskou atmosféru pracovního kolektivu. 

Výroční zpráva je zrcadlem, které dává možnost zviditelnit se a odkrýt karty. Představujeme 

se v zcela jiném světle potenciálním klientům či investorům. A to je přeci úžasné. 
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proč právě Mercedes-Benz 

Není troufalé říci… „proto, že je nejlepší“. Alespoň my si to myslíme.  

Mercedes-Benz vždy kladl důraz na kvalitu a luxus svých vozů. A i když se v našem případě jedná 

o vozy užitkové, i zde toto nepsané pravidlo platí. Vozy jsou ve svém provedení nesmírně variabilní 

a kvalita provedení se nedá s ničím srovnat. Sprinter je moderní všestranný vůz, který dokáže splnit 

požadavky i toho nejnáročnějšího klienta. Preciznost provedení se týká nejen technických 

parametrů, výkonu vozu a ekonomiky provozu, ale také designu. Čistý moderní koncept karoserie i 

interiéru zaujme na první pohled a nenechá nikoho na pochybách, že Mercedes-Benz klade důraz 

na propojení klasických čistých linií a efektivity provozu. Funkcionalismus se zde objevuje ve své 

nejryzejší podobě.  

Máme rádi originalitu, ale také spolehlivost, která je pro naše podnikání zásadní. Líbí se nám svěží 

přístup a odvaha dělat věci trochu jinak, a přesto zůstat nohama na zemi. Když do své práce dáváte 

srdce, je to znát, a to platí i pro auta. A kdo jiný by měl utvářet auta, než ti největší nadšenci do 

motorismu, které tady nacházíme. 

Protože se společností Mercedes-Benz spolupracujeme dlouhodobě, můžeme směle říci, že 

spolupráce s vedením je naprosto optimální. Bezproblémová komunikace a maximální 

profesionalita a vstřícnost je zde samozřejmostí. 

Mercedes-Benz má prostě vždy to „něco navíc“, co jej odlišuje od konkurence a dává mu jedinečnou 

pozici na trhu. Tato značka se nám prostě líbí. 
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císařovy nové šaty 
JEDNATEL SPOLEČNOSTI 

 

Protože máme děti a máme rádi děti, víme, že dětský svět se bez autíčka neobejde. Autem se může 

stát i obyčejná poklice na hrnec v maminčině kuchyni. V dětském světě plném snění a fantazie se 

snadno stane volantem závodního vozu, nebo všemi milované popelářské dodávky. Autíčko patří 

k nejoblíbenějším dětským hračkám již od okamžiku, kdy spatřilo světlo světa první auto. Kdo by ho 

nemiloval, kouzelné vozítko, které „samo jezdí“. 

Rozhodli jsme se propojit svět dětí a aut trochu hmatatelněji. Mnoho let byla ve firemní signatuře 

kresba autíčka mé malé dcery. A jednoho dne se u mě zastavil náš dlouholetý řidič s prosbou o 

podobný obrázek. To nás dovedlo na myšlenku, že by bylo skvělé propojit svět našich dětí, který je 

čistě soukromý, se světem pracovním. A to ve velkém. Nápad na nový polep vozů se rodil v mé 

hlavě již dlouho, ale nyní dostal hmatatelný tvar a jasný směr. To, jak děti vidí naše vozy i auta 

obecně, se stane součástí našich aut i ve skutečnosti. Nový polep ponese jedinečné dětské kresby 

aut a autíček, skutečných i vymyšlených.  

Vizuální složka komunikace se v současné době stává tou rozhodující. To, že současná kultura má 

vizuální charakter, je věc poměrně známá, ale to, jak nás ovlivňuje vizuální stránka těch nejběžnějších 

věcí, si ani neuvědomujeme. Každý vizuální vjem, který na nás působí, pozmění střípek našeho já. A 

proč se obklopovat nehodnotnými a brakovými obrazy světa… 

I obyčejná věc si zaslouží důstojnou vizuální schránku. Neboť vizuální složka informace působí na 

náš hlavní smysl, zrak, a proto je i informace v ní obsažená velmi silná. Dětský výtvarný projev patří 

k těm nejmocnějším a nejkrásnějším na světě, protože je v něm obsažena ryzí pravda. Děti si ve své 
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tvorbě na nic nehrají, nechtějí se zalíbit, ani upoutat pozornost. Jen pravdivě vypovídají o tom, jak 

vnímají svět kolem sebe a nás dospělé v něm. 

Do budoucna bychom rádi zapojili i jiné děti, než ty vlastní, a to v mnoha oblastech, ale to je běh 

na dlouhou trať. Tomuto tématu se můžeme věnovat třeba v příští výroční zprávě. 

Tak se tedy zrodil nápad na „nový kabátek“ pro naše vozy, přejte nám, ať jim sluší. 
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vize roku 2020 

Nový rok je pro každého z nás krokem do neznáma, čas na nový začátek, čas splnit předsevzetí, 

která jsme si dali na konci starého roku. Tato pomyslná čára, která nám dává možnost začít znovu 

s čistým štítem, či pokračovat v dobře započaté práci, však vždy vzbuzuje v lidské duši naději. 

Jaký bude rok 2019, tuto otázku jsme si kladli na sklonku starého roku, nyní, když se píše výroční 

zpráva, už můžeme na mnohé odpovědět. 

Věříte na předpovědi budoucnosti? Možná ano, možná ne. Každá předpověď nám dává možnost 

uchopit střípky skutečností, a zda si je dáme do souvislosti s realitou, je již na každém z nás.  

Podle Numerologie tento rok spadá pod vliv číslice 3 (2+0+1+9= 12, 1+2=3). A co to znamená? 

Číslo 3 je spojováno s chutí do života, energická trojka se postará i o to, abychom se zdokonalovali 

po všech stránkách. Dává prostor užívat si život naplno. Otevírá prostor pro cestování, a to je téma 

jak dělané pro náš obor… Nikdy nevíte, kam Vás životní cesty zavedou. 

A jaké jsou naše plány do budoucna? V roce 2020 budeme pokračovat v nastoupeném trendu, 

chceme budovat moderní, silnou, transparentní, nadstandardně fungující společnost. Chceme dělat 

svou práci nejenom dobře, ale chceme ji i nadále dělat s chutí. Jak ale již čas ukázal, budeme muset 

čelit novým, mnohdy nečekaným a nepředvídatelným výzvám a úkolům. Na světě je příliš mnoho 

náhod a pomoc často přijde z rukou těch, od kterých bychom to nikdy nečekali. 

Budeme se muset vyrovnat s ekonomickými dopady současné situace v Evropě. Budeme se dále 

snažit přispívat k optimalizaci a svěřené prostředky investovat do oblastí, které přinesou našim 

zákazníkům vyšší komfort, spolehlivost a kvalitu. Zítřek leží v neznámu, ale i přesto přináší naději.  



 

19 

K nejdůležitějším aktuálním počinům, které máme naplánované na rok 2020, patří nová podoba 

naší vize Pospiech SD, s.r.o. Celek, který se bude aktivně zabývat nejen autodopravou, ale také 

servisem vozidel a pronájmem obchodních ploch.  

V historickém areálu bývalého svinovského lihovaru, kde se nachází i základna firmy, se nabízí řada 

prostor bývalé továrny k novému využití. Krásný industriální prostor přímo vybízí k tomu, aby našel 

nové uplatnění. My bychom rádi nabídli tyto krásné a zrekonstruované prostory k pronájmu 

regionálním firmám, jako reprezentativní zázemí.  

Rostoucí nároky v oblasti autodopravy jsou spojeny s potřebou odpovídající obnovy a rozvoje všech 

částí technické základny. S ohledem na ekonomické limity je vždy nezbytná volba priorit, kdy je 

nutné důsledně zvažovat přínosy a realizační naléhavost jednotlivých záměrů.  

V roce 2020 bychom se chtěli soustředit na přípravu nového servisního střediska pro udržení 

vozového parku. Základním předpokladem rozvoje sítě autodopravy je kvalita a dlouhodobá 

údržba vozů. S ohledem na to je naším cílem dosáhnout absolutní soběstačnosti v údržbě vozového 

parku, a to za využití moderního a vysoce kvalitního vybavení. Vznikne tak nový servis vozidel, který 

bude dostupný i pro veřejnost a také půjčovna dodávek. 

Celý areál společnosti bychom chtěli v následujícím období podrobit zevrubnému zhodnocení a 

následně kultivaci. Máme v plánu přepracovat především externí plochy, zaměříme se na výsadbu 

zeleně v bezprostředním okolí areálu. Projekt pro zformování zelených ploch bude navazovat na 

krajinný celek a bude respektovat místní krajinný ráz a charakter místního rostlinstva.  

Jediný sen malého člověka je silnější, než tisíce skutečností. 
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projekt přeměny 

 
V roce 2019 došlo k rozdělení společnosti POSPIECH SD, s.r.o. nacházející se na adrese Luční 

1210/20, 721 00 Ostrava. Došlo k odštěpení prostřednictvím nově založené společnosti s ručením 

omezením. Odštěpením je myšleno rozdělení rozdělované společnosti formou odštěpení, v jehož 

důsledku rozdělování společnost nezaniká, ale část jejího jmění přechází na druhou, nově vznikající 

společnost pod názvem POSPIECH land and buildings, s.r.o. se sídlem na adrese Luční 1210/20, 721 

00 Ostrava. Jednatelem nástupnické společnosti se určuje pan David Pospiech. 

 

Předmětem podnikání POSPIECH land and buildings, s.r.o. je výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů. 

Silniční motorová doprava, tj. nákladní doprava provozována vozidly nebo jízdními soupravami o 

nejvyšší povolené hmotnosti přesahující a nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí. Dále opravy silničních vozidel. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení 

daňové evidence. 

 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj zapsal nemovitosti, které se staly součásti odštěpení se 

vším příslušenstvím a součástmi, které se na přepsaných parcelách nacházejí.  

 

Odštěpení se týkaly parcely: 

 Pozemek parcelního čísla 2705 (zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 

573, v části obce Svinov, způsob využití – výroba)  

 Pozemek parcelního čísla 2707 (ostatní plocha) 

 Pozemek parcelního čísla 2712/2 (zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 

budova bez čísla popisného, způsob využití – průmyslový objekt) 
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 Pozemek parcelního čísla 2712/4 (ostatní plocha) 

 Pozemek parcelního čísla 2714 (zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova) 

 Pozemek parcelního čísla 2715 (zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova 

bez čísla popisného, způsob využití – průmyslový objekt) 

 Pozemek parcelního čísla 2717 (zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova 

bez čísla popisného, způsob využití – průmyslový objekt) 

 Pozemek parcelního čísla 2738/2 (zastavěna plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 

budova bez čísla popisného, využití – průmyslový objekt) 

 Pozemek parcelního čísla 2738/25 (ostatní plocha) 

 Pozemek parcelního čísla 2738/28 (zastavěná plocha a nádvoří) 

 Stavba – budova čísla popisného 1210, v části obce Svinov, způsob využití – výroba stojící na 

pozemku parcelního čísla 2738/28 – zastavěná plocha a nádvoří) 

 

Rozdělené jmění bylo oceněno znalcem dne 12. 8. 2019. Rozhodným dnem odštěpení je 1. 11. 2019. 

Tento projekt předpokládá, že tento den bude současně dnem zápisu odštěpení do obchodního 

rejstříku.  
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vozový park 
společnosti

 
 

Vozový park společnosti tvoří automobily značky Mercedes-Benz. Všechny nákladní vozy splňují 

limity EURO 5 a 6. Jsou vybaveny navigací a GPS systémem s on-line sledováním

 

 

 

 

 

TYPY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

Válník

Válník s hydraulickým čelem

Furgon

Actros solo

Atego solo

Actros tandem

Atego tandem

Actros návěs

10 europalet

10 europalet

5-7 europalet 

20 europalet

18 europalet

38 europalet

36 europalet

33 europalet
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PŘEHLED TECHNIKY

TYP VOZIDLA

Válník

Válník s hydraulickým 
čelem

Furgon

Actros solo

Atego solo

Actros tandem

Atego tandem

Actros návěs

CELKOVÁ HMOTNOST

do 3,5 t

do 3,5 t

do 3,5 t

do 18 t

do 12 t

do 24 t

20 t

24 t

VNITŘNÍ VÝŠKA

2,2 m

2,2 m

1,85 t

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m 
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příloha k účetní závěrce 
ZA ROK 2019 

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, s. r.o. 

 

b) sídlo  

 Luční 1210/20, 721 00 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. 10. 2019 

 

g) okamžik sestavení účetní závěrky     

30. 4. 2020 

 

h) datum vzniku společnosti:  

14. 7. 2004 

 

i) Informace o zápisu do veřejného rejstříku 

spis. značka C40213 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÉ MAJÍ PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV NA TÉTO 

ÚČETNÍ JEDNOTCE K ROZVAHOVÉMU DNI 

 
 

 

 

 

 

 

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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POPIS ZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCH V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM 

REJSTŘÍKU: 

 

V průběhu roku 2019 nedošlo ke změnám v Obchodním rejstříku. 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V UPLYNULÉM ÚČETNÍM 

OBDOBÍ: 

 

V roce 2019 došlo ke změně organizační struktury, proběhl proces odštěpení k 31.10.2019 části 

společnosti POSPIECH SD, s.r.o. do nově vzniklé společnosti POSPIECH land and buildings, s.r.o., IČ 

086 50 331. 

 

 

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K ROZVAHOVÉMU DNI: 
 

Jméno Příjmení Funkce 

David Pospiech Jednatel 

 

 

OBCHODNÍ FIRMY, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV: 

 

Účetní jednotka nemá a neměla v jiných obchodních firmách podstatný nebo rozhodující vliv.  
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ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY 

 

 Běžné účetní období 
Minulé účetní 

období 

za
m

ě
st

n
a
n
ci

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 75 104 

z toho členů řídících orgánů 

(vedení společnosti) 
1 1 

m
zd

o
vé

 

n
á
kl

a
d

y Osobní náklady celkem 20 244 29 123 

z toho členů řídících orgánů 

(vedení společnosti) 608 913 

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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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- 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  

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. 
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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 – 360dnů – tvoří se 20% účetní OP nesplacené 

hodnoty pohledávky 

- pohledávky po splatnosti v rozmezí 361 – 540dnů – 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 
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3) v případě přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení se v roce přihlášení tvoří 100% opravná 

položka 

 

V PŘÍPADĚ UHRAZENÍ POHLEDÁVEK K OKAMŽIKU SESTAVENÍÚČETNÍ ZÁVĚRKY, JE TVORBA 

OPRAVNÝCH POLOŽEK INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVÁNA 

 

Opravné položky 

k pohledávkám: 

Počáteční stav k 

1. 1. 2019 
Zúčtování v roce 

2019 

Tvorba 

v roce 2019 

Stav k 

31. 10. 2019 

Daňové opravné položky 

– zák. § 8 (insolvence) 
137 64 62 135 

Daňové opravné položky 

–zák. § 8a 
25 0 0 25 

Účetní opravné položky 86 59 104 131 

Daňové opravné položky 

– zák. § 8c 
0 112 112 0 

CELKEM 248 235 278 291 

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 2019 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. 10. 2019. 
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doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát 

 

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. Po zohlednění výše uvedených vlivů 

vychází konečný zůstatek účtu 481 ve výši 1 383 974,- 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 Stav k 31. 10. 2019 

 Raiffeisenk Bank 8 000 1021 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 

Č. 
Revolvingový úvěr 

k rozvahovému dni 
Max. limit Stav k 31. 10. 2019 

 Raiffeisenk Bank Kč  32 977 

 Raiffeisenk Bank EUR  1 020 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 

Č. 
Kontokorentní úvěr 

k rozvahovému dni 
Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 10. 2019 

 Raiffeisenk Bank 156 0 

 Raiffeisenk Bank EUR 1 007 312 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 

Č. 
Kontokorentní úvěr 

k rozvahovému dni 

Splácení 
Nové 

úvěry 
Zůstatek jistiny 

Minulé 

období 

Běžné 

období 

 Dlouhodobé úvěry na auta 14 311 9 127 3 004 19 455 

údaje uvedeny v tis. Kč 
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Zůstatek jistiny se skládá z krátkodobé části těchto úvěrů splatné do jednoho roku, a to ve výši 

8 389 tis. Kč. Vykazujeme ho v rozvaze v krátkodobých závazcích na řádku 62 a v dlouhodobé části 

vykázané na řádku 44 vykazujeme dlouhodobou část úvěru ve výši 11 066 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 2019 příjemce dotací. 

 

h) Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 

Ocenění majetku obchodní společnosti není výrazně nižší ani vyšší než ocenění uvedené 

v účetnictví. 
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doplňující informace

 

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
ě
žn

é
 

o
b

d
o

b
í Krátkodobé pohledávky 42 521 4 579 1 148 8 202 187 143 14 259 54 780 

Opravné položky 0 0 0 61 133 97 291 291 

Netto 40 521 4 579 1 148 8 141 54 46 13 968 54 489 

M
 O

 

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 

údaje uvedeny v tis. Kč 
 
 
 
 
Závazky po lhůtě splatnosti 

Rok Kategorie 
Celkem do 

splatnosti 

Po splatnosti 
Celkem po 

splatnosti 
Celkem 

0–90 dní 91–180dní 181–360dní 1–2roky 2 – více let 

B
 

O
 Krátkodobé závazky 22 863 2 348 64 1 854 242 2 4 510 27 373 

M
 

O
 Krátkodobé závazky 15 698 1 332 281 144 4 2 1 763 17 461 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 
 

b) Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let 

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné výše uvedené pohledávky a závazky. 
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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) 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 1 103 Hmotný 348 

Nehmotný 17 Nehmotný 47 

údaje uvedeny v tis. Kč 

 

e) Závazek za jednatelem 

K datu 31. 10. 2019 je závazek ke společníkovi 505 410,92 Kč. 

 

 

f) Významné události, které nastaly po rozvahovém dni rozvahového dne do okamžiku účetní 

závěrky 

 V uvedeném období nenastaly v účetní jednotce žádné významné události, které by měly dopad 

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

 

g) Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 
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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 

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (coronavirus). V prvních 

měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Vedení 

společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na 

činnost společnosti. Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a 

podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání 

podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 10. 2019 zpracována za předpokladu, že 

společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 

 

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 2019. 

 

k) Informace o konsolidaci 

Název a sídlo účetní jednoty, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrky: POSPIECH SD, s.r.o., 

IČ 06050018, se sídlem Luční 1210/20, 72100 Ostrava (ovládající osoba). 

 

Ovládané osoby  

POSPIECH SD, s.r.o. IČ 26838869 
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KUPOSER s.r.o., IČ 28632923 

Drive Diferent s.r.o., IČ 04967054 

POSPIECH Equipment, s.r.o., IČ 06050042 

Bigidende s.r.o., IČ 075436379 

Bigiroler  s.r.o., IČ 07543387 

POSPIECH land and buildings, s.r.o., IČ 08650331 

 

Místo uložení konsolidované závěrky: Luční 1210/20, 72100 Ostrava.  

 

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 23 374 24 504 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 

Hospodářský výsledek běžného 

období 
-3 879 -1 130 

Vlastní kapitál celkem 22 594 26 474 

       údaje uvedeny v tis. Kč 
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VÝNOSY Z BĚŽNÉČINNOSTI 

 Běžné období v tis. Kč 

Tržby za prodej zboží 303 

Tržby z prodeje služeb 158 851 

Ostatní výnosy 17 192 

Výnosy z finančních operací 657 

Celkem 177 003 

 

 

 

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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cash flow 

přehled o peněžních tocích 2019 

 

v tis. Kč 

 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 1-102019 2018 

 P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 917 989 

 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)    

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -4 725 -1152 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 4 898 18565 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) a umoř. opr. pol. k maj.(+,-) 9 591 19866 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv  -60 20 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-, +) -6 617 -3827 

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

A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky (+), vyúčt. výnosové úroky (-) 1 984 2506 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnost před zdaněním 173 17413 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  -3 555 -2145 

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

aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 
-7 061 -6917 

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

pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních   
3 448 4855 

A.2.3. Změna stavu zásob (+, -) 58 -83 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. pol. -3 382 15268 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -2 138 -2666 

A.4. Přijaté úroky (+) 154 160 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou č. a za doměrky min. obd. (-) -1 124 -824 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mim. úč. př. včetně uhr.daně z mim. č.  0 0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -6 490 11938 

 Peněžní toky z investiční činnosti    

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -3 237 -2675 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 13 652 4204 
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B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 10 415 1529 

 Peněžní toky z finančních činností    

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -1 822 -13539 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 0 

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení zákl. kapitálu (+) 0 0 

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 

C.2.3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku 0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-) 0 0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 822 -13539 

 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 2 103 -72 

 R. Stav peněžních prostředků na konci období 3 020 917 

 

V Ostravě, 30. 4. 2020 

  



 

42 

finanční rozvaha 
V PLNÉM ROZSAHUKE DNI 31. 10.2019 

 

 

 

(v celých tisících Kč) 

IČO 26838869 

 

Název a sídlo účetní jednotky:  POSPIECH SD, s.r.o. 

Luční 1210/20 

72100 Ostrava 

 

Sestaveno dne: 30. 4. 2020 

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÍM 

Předmět podnikání účetní jednotky: silniční nákladní dopravy 

Spisová značka 

V likvidaci: NE 
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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 1 9 7  1 0 1  8 5  2 8 9  1 1 1  8 1 2  1 1 6  0 3 6  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0  0  0  0  

B. Stálá aktiva (B.l. + B.ll. + B.lll.) 03 1 3 0  2 5 1  8 4  9 9 8  4 5  2 5 3  5 8  5 3 9  

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.l. 1. až B.l.5.2.) 04 2  7 5 4  4 5 3  2  3 0 1  1  8 1 1  

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0  0  0  0  

2. Ocenitelná práva 06 2  7 5 4  4 5 3  2  3 0 1  0  

2.1. Software 07 2  7 5 4  4 5 3  2  3 0 1  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 
0  0  0  1  8 1 1  

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0  0  0  0  

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0  0  0  1  8 1 1  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B. II.1. až B.II.5.2.) 14 1 2 7  4 9 7  8 4  5 4 5  4 2  9 5 2  5 6  7 2 8  

1. Pozemky a stavby 15 2 1  2 1 8  5  9 7 6  1 5  2 4 2  1 5  8 4 9  

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  9 7 6  8  8 4 5  9  4 5 2  

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 94 609 7 8  5 6 9  1 6  0 4 0  2 9  4 3 0  

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  6 7 0  0  1 1  6 7 0  1 1  4 4 9  

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0  0  0  0  
5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 1 1  6 7 0  0  1 1  6 7 0  1 1  4 4 9  
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Označení 

a 

AKTIVA 

b 

Číslo 

řádk

u c 

Běžné účetní období Minulé uč. období 

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 

B. III. Dlouhodobí finanční majetek (součet B. III. 1. až B. III.7. 2.) 27 0 0 0 0 

1. Podíly – ovládána nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0 

2. Zápůjčky a úvěry – ovládána 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 dlouhodobí finanční majetek 35 0 0 0 0 

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  36 0 0 0 0 

C .  Oběžné aktiva (C.I. + C.II. + C.III. C.IV.) 37 65 814 291 65 523 56 569 

Cl. Zásoby (součet C.I. 1. až C. I. 5.) 38 172 0 172 230 

1. Materiál  39 172 0 172 230 

2. Nedokončená výroba a polotovary  40 0 0 0 0 

3. Výrobky a zboží  41 0 0 0 0 

3.1. Výrobky 42 0 0 0 0 

3.2. Zboží  43 0 0 0 0 

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  46 62 623 291 62 332 55 422 

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. Odložené 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 aktivit  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 uč. období 

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 

2 Krátkodobé pohledávky 57 62 623 291 62 332 55 422 

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 54 780 291 54 489 48 787 

2.2. Pohledávky – ovládána nebo ovládající osoba 59 3 381 0 3 381 1 224 

2.3. Pohledávky – podstatný vliv 60 0 0 0 0 

2.4. Pohledávky – ostatní  61 4 462 0 4 462 5 411 

4.1. Pohledávky za společníky  62 0 0 0 0 

4.2. Sociálnízabezpečení a zdravotní pojištění  63 0 0 0 0 

4.3. Stát – daňové pohledávky 64 0 0 0 7 

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy  65 360 0 360 125 

4.5. Dohadné účty aktivní  66 1 583 0 1 583 3 003 

4.6. Jiné pohledávky  67 2 519 0 2 519 2 276 

3. Časové rozlišení aktiv 68 0 0 0 0 

3.1. Náklady příštích období  69 0 0 0 0 

3.2. Příjmy 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 (C. IV. 1. + C. IV. 2.) 75 -3 019 0 -3 019 917 

1. Peněžní prostředky v pokladně 76 113 0 113 69 

2. Peněžní prostředky na účtech  77 -2 906 0 -2 906 848 

D. Časové rozlišení aktiv (D. 1. + D. 2. + D. 3.) 78 1 036 0 1 036 928 

1. Náklady příštích období  79 500 0 500 928 

2. Komplexní náklady příštích období  80 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období  81 536 0 536 0 
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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.) 01 111 812 116 036 

A. Vlastní kapitál (A.I. + A.ll. + A.lll. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 02 22 595 26 474 

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. Fondyzezisku (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 23 374 24 504 

1. 
Nerozdělený zisk minulých nebo neuhrazená ztráta 

minulých let (+/-) 
19 23 374 24 504 

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

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 21 -3 879 -1 130 

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

B+C Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 87 069 89 187 

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 87 069 89 187 

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9) 30 12 450 16 242 

1. Vydané dluhopisy 31 0 0 

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 32 0 0 

1.2. Ostatní dluhopisy 33 0 0 
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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 0 155 

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 1 384 3 354 

9. Závazky – ostatní 41 11 066 12 733 

9.1. Závazky ke společníkům 42 0 0 

9.2. Dohadné účty pasivní 43 0 0 

9.3. Jiné závazky 44 11 066 12 733 

C.II. Krátkodobé závazky (součet C.II.1. až C.II.8.) 45 74 619 72 945 

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 35 329 36 305 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 0 0 

4. Závazky z obchodních vztahů 51 27 373 17 461 

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 11 917 19 179 

8.1. Závazky ke společníkům 56 0 307 

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 57 0 0 

8.3. Závazky k zaměstnancům 58 1 179 1 596 

8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 59 602 775 

8.5. Stát – daňové závazky a dotace 60 836 2 304 

8.6. Dohadné účty pasivní 61 306 238 

8.7. Jiné závazky 62 8 994 13 959 

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 2 148 375 

1. Výdaje příštích období 67 2 148 375 

2. Výnosy příštích období 68 0 0 
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výkaz zisku a ztrát 
druhové členění 

V plném rozsahu ke dni 31. 10. 2019 

(v celých tisících Kč) 

IČO 26838869 

 

Název a sídlo účetní jednotky: 

POSPIECH SD, s.r.o. 

Luční 1210/20 

72100 Ostrava 

 

Sestaveno dne: 30. 4. 2020 

Právní forma účetní jednotka: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÍM 

Předmět podnikání účetní jednotky: silniční nákladní doprava 

Spisová značka 

V likvidaci: NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

49 

 
 

 
 
 
 

Označení 

a 

TEXT 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Skutečnost v účetním období 

běžném  

1 

minulém  

2 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 158 851 174 130 

II. Tržby za prodej zboží 02 303 432 

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 136 382 123 766 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 262 426 

2. Spotřeba materiálu a energie 05 25 448 41 447 

3. Služby 06 110 672 81 893 

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

C. Aktivace (-) 08 0 0 

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 20 244 29 123 

D. 1. Mzdové náklady 10 14 973 21 327 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 5 271 7 796 

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 5 016 7 176 

2.2. Ostatní náklady 13 255 620 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 9 531 19 748 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 9 488 19 728 

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 16 9 591 19 866 

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné 17 -103 -138 

2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0 

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 43 20 

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1. až III.3.) 20 17 191 11 084 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 13 652 4 204 

2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 7 

3. Jiné provozní výnosy 23 3 539 6 880 

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 12 762 11 342 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 7 035 377 

2. Prodaný materiál 26 0 0 

3. Daně a poplatky 27 2 467 5 310 

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

5. Jiné provozní náklady 29 3 260 5 655 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 -2 574 1 667 



 

50 

  

Označení  

a 

TEXT  

b 

Číslo 

řádk

u 

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.) 39 154 160 

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

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 154 160 

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 2 138 2 666 

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

Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 2 138 2 666 

VII. Ostatní finanční výnosy 46 504 615 

K. Ostatní finanční náklady 47 671 928 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -2 151 -2 819 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -4 725 -1 152 

L. 

L. 1.  

2. 

Daň z příjmů                                    (součet L. 1 + L.2.) 50 -846 -22 

Daň z příjmů splatná 51 1 124 824 

Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -1 970 -846 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -3 879 -1 130 

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -3 879 -1 130 

 Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 177 003 186 421 
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přehled o změnách vlastního kapitálu 

 
 

za období od 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 

(v celých tisících Kč) 

IČO 26838869 

 

Název a sídlo účetní jednotky: 

POSPIECH SD, s.r.o. 

Luční 1210/20 

72100 Ostrava 

 

Sestaveno dne: 30. 4. 2020 

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

Předmět podnikání účetní jednotka: silniční nákladní doprava 
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Označení 

a 

TEXT 

b 

Skutečnost v účetním období 

Běžném 

1 

Minulém 

2 

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) 

A.1. Počáteční stav 200 200 

A.2. Zvýšení  0 0 

A.3. Snížení  0 0 

A.4. Konečný zůstatek 200 200 

B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) 

B.1. Počáteční stav 0 0 

B.2. Zvýšení  0 0 

B.3. Snížení  0 0 

B.4. Konečný zůstatek 0 0 

C. A.+/- B. se zohledněním účtu 252 

C.1. Počáteční zůstatek A. +/- B. 200 200 

C.2. Počáteční vlastních akcií a vlastních obchodních podílů  0 0 

C.3. Změna stavu účtu 252 0 0 

C.4. Konečný zůstatek účtu 252 0 0 

C.5. Konečný zůstatek A. +/- B. 200 200 

D. Emisní ážio 

D.1. Počáteční stav 0 0 

D.2. Zvýšení  0 0 

D.3. Snížení  0 0 

D.4. Konečný zůstatek 0 0 

E. Rezervní fond 

E.1. Počáteční stav 20 20 

E.2. Zvýšení  0 0 

E.3. Snížení  0 0 

E.4. Konečný zůstatek 20 20 

F. Ostatní fondy ze zisku 

F.1. Počáteční stav 0 0 

F.2. Zvýšení  0 0 

F.3. Snížení  0 0 

F.4. Konečný zůstatek 0 0 

G. Kapitálové fondy 

G.1. Počáteční stav 2 880 2 880 

G.2. Zvýšení  0 0 

G.3. Snížení  0 0 

G.4. Konečný zůstatek 2 880 2 880 
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Označení 

a 

TEXT 

b 

Skutečnost v účetním období 

Běžném 

1 

Minulém 

2 

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 

H.1. Počáteční stav 0 0 

H.2. Zvýšení  0 0 

H.3. Snížení  0 0 

H.4. Konečný zůstatek 0 0 

I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) 

I.1. Počáteční stav 24 503 20 505 

I.2. Zvýšení  0 3 9980 

I.3. Snížení  -1 130 0 

I.4. Konečný zůstatek 25 633 24 503 

J. Ztráta účetních období (účet 429+zůstatek na straně MD účtu 431) 

J.1. Počáteční stav -1 130 0 

J.2. Zvýšení  0 0 

J.3. Snížení  -1 130 0 

J.4. Konečný zůstatek 0 0 

K. Zisk/ztráta na účetní období po zdanění  -3 879 -1 130 

 Součet celkem (C.5.+D.4.+E.4.+G.4.+H.4.+I.4.+J.4.+K) 24 854 26 473 
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zpráva nezávislého auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti POSPIECH SD, s.r.o. (dále také 
„Společnost4') sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31. 10. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o 
peněžních tocích za rok končící 31. 10. 2019, 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 31.10. 2019 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních 
toků za rok končící 31.10. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. 

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. 
 

Upozorňujeme na informaci na straně 1 přílohy k účetní závěrce, ze kterého vyplývá, že po 
datu účetní závěrky došlo k přeměně formou rozdělení odštěpením se vznikem nové 
společnosti POSPIECH land and buildings, s.r.o. s rozhodným dnem 1. 11. 2019. Náš výrok 
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není v souvislosti s touto záležitostí modifikován. 

 

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  

 
• 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. 
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Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní 
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení 
Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 

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 
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takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem 
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 

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

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

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále 
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který 
vede k věrnému zobrazení. 

 

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. 
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kontaktní údaje 
 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

Luční 1210/20 

721 00 Ostrava-Svinov 

 

IČ 26838869 

DIČ CZ26838869 

 

 

8:00 - 16:30 

+420 596 133 052 

 

 

PŘEKLADIŠTĚ 

areál Avia 

Beranových 140 

199 00 Praha Letňany 
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