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Úvodní slovo ředitele  

 
Hospodářský rok 2016/17 byl poznamenán dalším negativním útlumem investic  
do energetiky, na které byla naše společnost navázána v posledních 10 letech. Po konkurzu 
společnosti ČKD Praha DIZ se do hospodářského úpadku dostala další společnost pracující do 
energetiky, a to společnost Vítkovice Power Engineering, pro kterou jsme vyráběli rozvaděče 
na elektrárnu Adularya do Turecka. Společnost ČEZ zastavila další investice do energetiky, 
zejména do obnovy klasických elektráren a zrušila činnost své 100% dceřiné společnosti 
Škoda Praha Invest. Tyto společnosti nás v objemu zakázek vytěžovaly meziročně na  
40 – 60%. Tento výpadek v objemu výroby nelze nahradit v krátkém časovém horizontu. 
Z tohoto důvodu činil hospodářský výsledek z výrobní činnosti -3,1 mil. Kč. 
V lednu 2017 jsme byli nuceni prodat dceřinou společnost Spálovský Slovakia z personálních 
důvodů. Z tohoto prodeje společnosti nám vznikla účetní ztráta ve výši -4,6 mil. Kč. Provozní 
ztráta nevznikla.  
Celkový hospodářský výsledek tedy činí -7,7 mil. Kč. Zde si společnost jasně uvědomila,  
že skončila éra velkých investic do energetiky a s ní spojené investiční výstavby.  
 
 
Společnost provedla analýzu dalších možností na tuzemském trhu a zjistila absenci 
investičních zakázek ze strany státu i soukromého sektoru. Z tohoto důvodu zajistila 
kooperační výrobu pro rozvaděče a montáže. Dále se začala aktivně podílet na misích do 
zahraničí, zejména do Kazachstánu, Vietnamu, Ruska a do balkánských zemí. Kazachstánská 
mise slibuje v budoucnu velký potenciál zakázek do energetiky, přenosové soustavy  
a modernizace spaloven a tepláren. Ve spolupráci se společností Škoda Praha se snažíme 
zaujmout investory z Kazachstánu, zejména při odsíření tepelných elektráren  
a rekonstrukcích spaloven. Podařilo se podepsat konkrétní smlouvu se společností Wabag 
ČR, potažmo se společností B-Tech na výrobu rozvaděčů pro rekonstrukci elektrárny Long 
Phu ve Vietnamu. Spolupráce na těchto zahraničních projektech klade důraz na vysokou 
odbornost techniků a vytváří tlak na konečná technická řešení. S tím jsou spojeny pozastávky 
výroby a odklady spojené s technologickými změnami v technické dokumentaci. Výroba 
rozvaděčů pro Long Phu měla původně být zahájena v dubnu 2017, nicméně prakticky byla 
zahájena až v září 2017. 
 
 
V uplynulém roce se v celé nahotě objevil problém s nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků pro výrobní i technické profese. Nedostatek těchto pracovních pozic na trhu 
práce zapříčinil větší tlak na stabilizaci pracovníků, tedy zvýšení nákladů, bez možnosti 
promítnutí této skutečnosti do cen výrobků. Zvýšil se tlak na zaměstnávání cizích pracovníků 
a na výpomoci pracovníků z jiných firem. Toto jsou skutečnosti, které negativně ovlivňují 
ekonomiku a řízení projektů. Jestli bych chtěl a měl hledat viníka tohoto stavu, tak je to 
jednoznačně dlouhodobě špatná vzdělávací koncepce státu. 
 
V novém hospodářském roce stojíme před jasným úkolem v podobě posílení dalších činností 
vedoucích ke stabilizaci výroby, nacházení nových zahraničních i tuzemských projektů, 
hledání nových podnikatelských vazeb vedoucích ke společným činnostem.  
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Závěrem bych rád touto cestou poděkovat našim pracovníkům za vynaložené úsilí  
a zákazníkům za spolupráci v uplynulém roce. Zároveň chci všem popřát hodně společných 
úspěchů v novém hospodářském roce.  
 
          Antonín Spálovský  
           místopředseda představenstva 
                                                                                                                                  ředitel společnosti 
 

 

 

 

Podnikatelský profil 

 

Založení společnosti 

Společnost Spálovský, a.s. vznikla na konci roku 1998 ze společnosti Antonín Spálovský EL-SERVIS, 
která byla založena v roce 1990. Zapsána byla do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v 
Brně  -  oddíl B, vložka 2839, dne 8. prosince 1998.  
 
 

Základní data 

Obchodní jméno:  Spálovský, a.s. 
Sídlo společnosti:  Malý Val 1591, 767 01 Kroměříž       
Právní forma:   akciová společnost 
IČO:    25546911 
DIČ:    CZ25546911 
 
 
Předmět podnikání:                montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
    činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení  
    daňové evidence 
    výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
     živnostenského zákona 
  
Základní kapitál:  26 000 000,- Kč  
Akcie:    na jméno v listinné podobě  
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Orgány společnosti 

Představenstvo     statutární orgán 
 
Ing. Vladimír Ketner   Předseda představenstva  
Antonín Spálovský   Místopředseda představenstva  
Ing. Vlasta Ambrožová   Člen představenstva 
  

Dozorčí rada     kontrolní orgán 
 
RNDr. Jaroslav Vrzal   Předseda dozorčí rady  
Ing. Alice Dicková   Člen dozorčí rady  
Ing. Jitka Sikorová   Člen dozorčí rady  

 
 

Organizační struktura 
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Organizace společnosti 
 

 

 
 

Vedení společnosti Kroměříž 
 
Obchodní jméno:  Spálovský,a.s. 
Sídlo společnosti: Malý Val 1591, 767 01 Kroměříž 
tel:   +420 606 712 376 
e-mail:    info@spalovsky.cz   
www stránky:  www.spalovsky.cz                    
 
Kontaktní osoby:  Antonín Spálovský, ředitel společnosti 
   RNDr. Jaroslav Vrzal, obchodní ředitel 
 
 

Výrobní závod Zdounky 
 
Adresa:    Nádražní 329, 768 02 Zdounky 
tel:     +420 605 201 750 
Kontaktní osoby:  Zdeněk Kubánek, výrobní ředitel 
   Ing. Vladimír Koza, ředitel prodeje a logistiky 
 

Zakázkové kanceláře 
 
Kroměříž   
Adresa:    Malý Val 1591, 767 01 Kroměříž 
tel:     +420 606 712 376 
Kontaktní osoby:    Ing. Antonín Spálovský, Vladimír Medek 
 
Olomouc 
tel:      +420 605 201 774 
Kontaktní osoby:    Ing. Jan Návrat
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Zpráva dozorčí rady 
 

 

1. Při své činnosti v průběhu celého účetního období se dozorčí rada řídila 
„Stanovami společnosti“ a své úkoly vykonávala v souladu s ustanoveními 
Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona  
o obchodních korporacích). 

2. Na svých jednáních, která byla svolávána v souladu s plánem práce přijatým 
na jednání dozorčí rady dne 13. října 2016, se zabývala hospodářskými 
výsledky společnosti a efektivitou vynaložených finančních prostředků na 
vybraných účtech. Zvláštní pozornost ze strany dozorčí rady byla věnována 
otázkám závazků a pohledávek, které vykazují pozitivní trend. Dozorčí rada 
byla informována o hospodaření dceřiné společnosti Spálovský Slovakia s.r.o., 
obchodní podíl této dceřiné společnosti byl odprodán v prosinci 2016.  

3. Dozorčí rada v průběhu roku byla pravidelně seznamována s dalšími otázkami 
spojenými s děním ve společnosti a to prostřednictvím zápisů z jednání 
představenstva a předsedou DR na svých jednáních. 

4. Dozorčí rada se seznámila s obsahem účetní uzávěrky společnosti za období 
říjen 2016 až září 2017. Tato roční uzávěrka byla ověřena v souladu s platnými 
předpisy nezávislým auditorem, MH CREDIT, s.r.o. panem Ing. Jiřím Hrabalem, 
se závěrečným výrokem k účetní závěrce: „účetní závěrka podává ve všech 
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Spálovský, a.s., a nákladů a výsledků jejího hospodaření za hospodářský rok 
končící 30. září 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“ 

5. Dozorčí rada společnosti doporučuje schválit valnou hromadou roční účetní 
závěrku za účetní období říjen 2016 až září 2017 společnosti Spálovský, a.s., se 
sídlem Malý Val 1591, Kroměříž v předloženém znění. 

6. Dozorčí rada byla seznámena i s vážnými problémy souvisejícími s kapacitní 
naplněností, které mají vazbu na personální obsazení dělnických i technických 
profesí. Tyto aspekty jsou závažným rizikem pro další rozvoj firmy. 

7. Dozorčí rada konstatuje, že se v účetním období říjen 2016 až září 2017 
společnosti Spálovský, a.s., nepodařilo dosáhnout plánovaných výsledků při 
tvorbě zisku společnosti. Důvodem nesplnění plánovaného HV byla ztráta 
z prodeje obchodního podílu společnosti Spálovský Slovakia s.r.o. a nízká 
zakázková naplněnost v prvním pololetí roku 2017, kdy došlo k odložení, a 
nebo zastavení některých plánovaných akcí. 

 

 

 

V Praze 12.12. 2017    RNDr. Jaroslav VRZAL 

       Předseda dozorčí rady 
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Auditorský výrok 

 
ZPRÁVA  AUDITORA 

PRO  AKCIONÁŘE  SPOLEČNOSTI  Spálovský, a.s. 
O  OVĚŘENÍ  ROČNÍ  ÚČETNÍ  ZÁVĚRKY 

k    30.9.2017 
 

 
 
Ověřovaná účetní jednotka   :          Spálovský, a.s. 
Sídlo  :  Malý Val 1591/27a    

 767 01 Kroměříž 
IČ   :  255 46 911    

akciová společnost 
firma zapsaná dne  8. 12.1998 v OR vedeného Krajským 
soudem v Brně oddíl B, vl. 2839 

     předmět podnikání :  
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence 
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 
 
Příjemce zprávy   :  Akcionáři společnosti 
Ověřované období   :  1. 10. 2016 – 30. 9. 2017, hospodářský rok 
Odpovědný auditor       :       MH CREDIT, s.r.o.,  
   Velehradská 507, 767 01  Kroměříž, 

registrovaná Komorou auditorů ČR, oprávnění číslo 433, 
zapsaná dne 17. 3. 1999 v OR vedeného Krajským 
soudem      v  Brně oddíl C, vl. 32989 

   Odpovědný auditor : 
   Ing. Jiří Hrabal,  
   oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1791 
 
 
Zástupce účetní jednotky  :          p. Ing. Vladimír Ketner, 
   předseda představenstva 
 
Datum vyhotovení zprávy      : 11. prosince 2017 
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Zpráva auditora 
pro akcionáře společnosti 

Spálovský, a.s.,  se sídlem Malý Val 1591, 767 01 Kroměříž 
 
 
 

Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Spálovský, a.s., se sídlem 

Malý Val 1591/27a, 767 01 Kroměříž (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. 9. 2017, výkazu zisku a ztráty, za rok 
končící 30. 9. 2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny 
v článku I. přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Spálovský, a.s.,  se sídlem Malý Val 1591/27a, 767 01 Kroměříž, IČ 25549911,  
k 30. 9. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za hospodářský rok končící 
30. 9. 2017 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. 
 
 
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 
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• 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 představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku 
 

Představenstvo 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 představenstvo Společnosti povinno 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 představenstvo plánuje zrušení 
Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 
 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 

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

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

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

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze 
účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem 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 představenstvo a dozorčí radu 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. 
 
Datum vyhotovení zprávy: 
vyhotoveno v Kroměříži, dne  11. prosince 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Hrabal, auditor,  MH CREDIT, s.r.o.,  
odpovědný auditor    Velehradská 507, 767 01  Kroměříž  
oprávnění Komory auditorů auditorská společnost , které bylo vydáno Komorou  
České republiky číslo 1791 auditorů České republiky auditorské oprávnění číslo 433,  

firma zapsaná dne 17. 3. 1999 v OR vedeného Krajským 
soudem      v  Brně oddíl C, vl. 32989. 

 
 
Rozdělovník   :   3 x příjemce zprávy auditora 
                1 x auditor  
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Rozvaha 

v plném rozsahu ke dni 30.9.2017 (v celých tisících Kč) 
za hospodářský rok 1.10.2016 – 30.9.2017 
 

Označ.   AKTIVA     č.ř. Běžné účetní období 
Minulé 
období 

    
   

* Brutto Korekce Netto Netto 

a   b     c 1 2 3 4 

   AKTIVA CELKEM 1 140 712 -56 314 84 398 89 973 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2         

B. Dlouhodobý majetek 3 70 222 -43 720 26 502 29 602 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 14 770 -14 513 257 310 

B. I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5         

B. I.2. Ocenitelná práva 6 14 770 -14 513 257 310 

B. I.2.1.  Software 7 2 758 -2 501 257 310 

B. I.2.2.  Ostatní ocenitelná práva 8 12 012 -12 012     

B. I.3. Goodwill 9         

B. I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10         

B. I.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

11         

B. I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 12         

B. I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13         

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 55 452 -29 207 26 245 28 354 

B. II.1. Pozemky a stavby 15 41 445 -19 388 22 057 23 279 

B. II.1.1. Pozemky 16 2 148   2 148 2 045 

B. II.1.2. Stavby 17 39 297 -19 388 19 909 21 234 

B. II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 12 506 -9 819 2 687 3 574 

B. II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19         

B. II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20         

B. II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21         

B. II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22         

B. II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23         

B. II.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlohodobý hmotný 
majetek 

24 1 501   1 501 1 501 

B. II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 25         

B. II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 1 501   1 501 1 501 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 27       938 

B. III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28       938 

B. III.2. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 
osoba 

29         

B. III.3. Podíly - podstatný vliv 30         

B. III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31         

B. III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32         

B. III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33         

B. III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34         

B. III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35         

B. III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36         
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Označ.   AKTIVA     č.ř. Běžné účetní období 
Minulé 
období 

    
   

* Brutto Korekce Netto Netto 

a   b     c 1 2 3 4 

C. Oběžná aktiva 37 70 320 -12 594 57 726 60 183 

C. I. Zásoby 38 18 517   18 517 7 336 

C. I.1. Materiál 39 5 371   5 371 1 743 

C. I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40 9 549   9 549 1 140 

C. I.3. Výrobky a zboží 41 3 597   3 597 4 453 

C. I.3.1. Výrobky 42 38   38 222 

C. I.3.2. Zboží 43 3 559   3 559 4 231 

C. I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44         

C. I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45         

C. II. Pohledávky 46 50 069 -12 594 37 475 49 321 

C. II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 1 351   1 351 920 

C. II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 129   129 129 

C. II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49         

C. II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50         

C. II.1.4. Odložená daňová pohledávka 51 1 222   1 222 791 

C. II.1.5. Pohledávky - ostatní 52         

C. 
II.1.5.1. 

Pohledávky za společníky 53         

C. 
II.1.5.2. 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54         

C. 
II.1.5.3. 

Dohadné účty aktivní 55         

C. 
II.1.5.4. 

Jiné pohledávky 56         

C. II.2. Krátkodobé pohledávky 57 48 718 -12 594 36 124 48 401 

C. II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 47 319 -12 594 34 725 45 760 

C. II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 2   2 1 277 

C. II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60         

C. II.2.4. Pohledávky - ostatní 61 1 397   1 397 1 364 

C. 
II.2.4.1. 

Pohledávky za společníky 62         

C. 
II.2.4.2. 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63         

C. 
II.2.4.3. 

Stát - daňové pohledávky 64 548   548 1 106 

C. 
II.2.4.4. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 253   253 88 

C. 
II.2.4.5. 

Dohadné účty aktivní 66 331   331 165 

C. 
II.2.4.6. 

Jiné pohledávky 67 265   265 5 

C. III. Krátkodobý finanční majetek 68         

C. III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69         

C. III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70         

C. IV. Peněžní prostředky 71 1 734   1 734 3 526 

C. IV.1.  Peněžní prostředky v pokladně 72 102   102 163 

C. IV.2.  Peněžní prostředky na účtech 73 1 632   1 632 3 363 

D.  Časové rozlišení aktiv 74 170   170 188 

D. 1. Náklady příštích období 75 170   170 188 

D. 2. Komplexní náklady příštích období 76         

D. 3. Příjmy příštích období 77         

  Kontrolní číslo   675 457 -271 751 403 706 439 932 
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Označ.   PASIVA     č.ř. 
Stav v běžném 

období 
Stav v minulém 
účetním období 

a   b     c 6 7 

  PASIVA CELKEM 1 84 398 89 973 

A. Vlastní kapitál 2 24 099 27 376 

A. I. Základní kapitál 3 26 000 26 000 

A. I.1. Základní kapitál 4 26 000 26 000 

A. I.2. Vlastní podíly (-) 5     

A. I.3. Změny základního kapitálu 6     

A. II. Ážio a kapitálové fondy 7   -4 613 

A. II.1. Ážio 8     

A. II.2. Kapitálové fondy 9   -4 613 

A. II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 10     

A. II.2.2. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 
(+/-) 

11   -4 613 

A. II.2.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací (+/-) 

12     

A. II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13     

A. II.2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 

14     

A. III. Fondy ze zisku 15 2 165 2 281 

A. III.1. Ostatní rezervní fond  16 2 107 2 107 

A. III.2. Statutární a ostatní fondy 17 58 174 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 3 709 10 536 

A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 19 3 709 10 536 

A. IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20     

A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21     

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období 22 -7 775 -6 828 

A. VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 23     

B.+ C. Cizí zdroje 24 60 293 62 591 

B.  Rezervy 25 166 667 

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26     

B. 2. Rezerva na daň z příjmů 27     

B. 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28     

B. 4. Ostatní rezervy 29 166 667 

C Závazky 30 60 127 61 924 

C. I. Dlouhodobé závazky 31 9 941 6 724 

C. I.1. Vydané dluhopisy 32     

C. I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 33     

C. I.1.2. Ostatní dluhopisy 34     

C. I.2. Závazky k úvěrovým institucím 35 9 941 6 552 

C. I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 36     

C. I.4. Závazky z obchodních vztahů 37   172 

C. I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38     

C. I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39     

C. I.7. Závazky - podstatný vliv 40     

C. I.8. Odložený daňový závazek 41     

C. I.9. Závazky - ostatní 42     

C. I.9.1. Závazky ke společníkům 43     

C. I.9.2. Dohadné účty pasivní 44     

C. I.9.3. Jiné závazky 45     
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Označ.   PASIVA     č.ř. 
Stav v běžném 

období 
Stav v minulém 
účetním období 

a   b     c 6 7 

C. II. Krátkodobé závazky 46 50 186 55 200 

C. II.1. Vydané dluhopisy 47     

C. II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 48     

C. II.1.2. Ostatní dluhopisy 49     

C. II.2. Závazky k úvěrovým institucím 50 4 652 17 188 

C. II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 8 065 125 

C. II.4. Závazky z obchodních vztahů 52 31 991 34 035 

C. II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 53     

C. II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 742 373 

C. II.7. Závazky - podstatný vliv 55     

C. II.8. Závazky - ostatní 56 4 736 3 479 

C. II.8.1. Závazky ke společníkům 57     

C. II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 58     

C. II.8.3. Závazky k zaměstnancům 59 1 439 1 338 

C. II.8.4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. 
pojištění 

60 866 825 

C. II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 1 092 684 

C. II.8.6. Dohadné účty pasivní 62 1 339 632 

C. II.8.7. Jiné závazky 63     

D.  Časové rozlišení 64 6 6 

D. 1. Výdaje příštích období 65 6 6 

D. 2. Výnosy příštích období 66     

  Kontrolní číslo   410 224 427 504 
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Výkaz zisku a ztráty 

v plném rozsahu ke dni 30.9.2017 (v celých tisících Kč) 
za hospodářský rok 1.10.2016 – 30.9.2017 
 

Označení     TEXT     č.ř. Skutečnost v účetním období 

    
    

* běžném minulém 

a     b     c 1 2 

I. Tržby za prodej výrobků a služeb 1 73 154 103 006 

II. Tržby za prodej zboží 2 41 087 41 544 

A. Výkonová spotřeba 3 91 848 96 118 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 34 239 34 556 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 5 53 367 55 982 

A. 3. Služby 6 4 242 5 580 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 -8 515 8 325 

C. Aktivace  (-) 8     

D. Osobní náklady 9 31 821 32 794 

D. 1. Mzdové náklady 10 22 732 23 576 

D. 2. Náklady na soc. zabezpečení, zdr. pojištění a ost. náklady 11 9 089 9 218 

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 7 812 7 920 

D. 2.2. Ostatní náklady 13 1 277 1 298 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 2 266 14 558 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 2 703 2 858 

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 16 2 703 2 858 

E.1.2. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - 
dočasné 

17     

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18     

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -437 11 700 

III. Ostatní provozní výnosy 20 1 275 1 326 

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 111 7 

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 686 797 

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 478 522 

F. Ostatní provozní náklady 24 198 268 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 53   

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 387 652 

F. 3. Daně a poplatky z provozní oblasti 27 126 173 

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -500 -586 

F. 5. Jiné provozní náklady 29 132 29 

* Provozní výsledek hospodaření  (+/-) 30 -2 102 -6 187 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 946   

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 946   

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů  33     

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 5 551   

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35     

V. 1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - 
ovládaná nebo ovládající osoba 

36     

V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37     

H. 
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem 

38     

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 70   

VI. 1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 
osoba 

40 70   

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41     
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I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42     

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 577 601 

J. 1. 
Nákladové úroky a podobné náklady -  ovládaná nebo 
ovládající osoba 

44     

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 577 601 

VII. Ostatní finanční výnosy 46 30 26 

K. Ostatní finanční náklady 47 1 022 857 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -6 104 -1 432 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -8 206 -7 619 

L. Daň z příjmů  50 -431 -791 

L. 1. Daň z příjmů splatná 51     

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -431 -791 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -7 775 -6 828 

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -7 775 -6 828 

* Čistý obrat za účetní období 56 116 562 145 902 

  Kontrolní číslo   392 707 469 584 

 


