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Úvodní slovo výkonného ředitele 

 

 

Hospodářský rok 2017/ 2018 byl pro společnost Spálovský, a.s. dalším náročným 
rokem, který kladl vysoké nároky na všechny pracovníky společnosti. V průběhu 
celého roku firma procházela složitými procesy spojenými se zakázkovou 
naplněností a stabilizací zaměstnanců. Nedokázala se vyrovnat se ztrátou důležitých 
zákazníků a změnami na trhu výrobců rozváděčů. Tato skutečnost v podstatě 
vyústila v nesplnění hlavního cíle, který spočíval ve zvýšení tržeb a tím i zisku. 
Hospodářský výsledek namísto zisku činil po započtení všech opravných položek 
ztrátu -6,825 mil. Kč. Uplynulý rok v podstatě předznamenal nutnost provedení 
razantních změn, a to jak v celkové organizaci společnosti, tak i v jejím působení na 
trhu.   
 
Vedení společnosti v reakci na tento vývoj reagovalo přijetím několika rozhodnutí. 
Jmenovitě šlo o přestěhování vedení společnosti a změně sídla společnosti. 
Současně s tím bylo rozhodnuto o odprodeji areálu v Kroměříži, pro který společnost 
Spálovský, a.s. nenašla využití. Ukončena byla spolupráce s italskou firmou E.T.A.  a 
s tím související rozpuštění střediska velkoobchodu a logistiky. Posledním vážným 
krokem bylo rozhodnutí majoritního vlastníka AŽD Praha s.r.o. odprodat svůj akciový 
podíl ve společnosti Spálovský, a.s. Novým vlastníkem majoritního podílu se stala 
k 1.10.2018 společnost Global Business s.r.o.   
 
V hospodářském roce 2018/2019 stojí společnost Spálovský, a.s. pod novým 
vedením před složitými úkoly směřujícími ke změnám s využitím určitých 
synergických procesů ve spolupráci s Global Business.  Na prvním místě bude 
optimalizace organizační a výrobní struktury, posílení zainteresovanosti a motivace 
všech techniků na výsledku hospodaření a zejména zajištění zakázkové naplněnosti 
ve výrobě rozváděčů. Velkou pozornost bude společnost Spálovský, a.s. věnovat 
novým projektům a obchodním příležitostem v realizaci tuzemských i exportních 
zakázek. Prioritou je dosažení nárustu obratu výroby a další technický rozvoj 
společnosti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Ing. Petr Orság 
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1.  Identifikační údaje společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
Obchodní jméno společnosti: Spálovský, a.s. 
 
Právní forma: akciová společnost 
     
Sídlo společnosti: Nádražní 329, 768 02 Zdounky 
 
 
Identifikační číslo: 255 46 911 
 
 
Údaje z obchodního rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 2839, den zápisu 8.prosince 1998 
 
Předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,  

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

 
 
Statutární orgán: představenstvo k rozvahovému dni 30.9.2018 
 
 Ing. Vladimír Ketner         předseda představenstva 
 Antonín Spálovský            místopředseda představenstva 
 Ing. Vlasta Ambrožová     člen představenstva 
 
 
Kontrolní orgán: dozorčí rada k rozvahovému dni 30.9.2018 
 
 RNDr. Jaroslav Vrzal předseda dozorčí rady 
 Ing. Alice Dicková  člen dozorčí rady 
 Ing. Jitka Sikorová  člen dozorčí rady 
     
 
Základní kapitál: 26 000 000,- Kč 
 
Akcie: na jméno v listinné podobě 
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2. Informace o vývoji účetní jednotky 

 

 
2.1  Vybrané ukazatele  
 
 
Přehled hospodářských výsledků, aktiv a závazků, vlastního kapitálu firmy Spálovský, a.s.: 
 
 
 
 

Ukazatele                  v tis. Kč 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Čistý obrat 145 902 116 562 159 182 

Hospodářský výsledek po zdanění - 6 828 -7 775 -6 825 

    

Aktiva celkem netto 89 973 84 398 66 982 

Stálá aktiva v netto 29 602 26 502 24 470 

Zásoby 7 336 18 517 4 676 

Pohledávky netto 49 321 37 475 36 323 

Finanční majetek    

Ostatní aktiva 3 714 1 904 1 513 

    

Pasiva celkem 89 973 84 398 66 982 

Vlastní kapitál 27 376 24 099 17 215 

Závazky 38 184 45 534 30 876 

Bankovní úvěry a fin. výpomoci 23 740 14 593 18 891 

Ostatní pasiva 673 172  
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2.2  Hlavní podnikatelská činnost 
 
Mezi hlavní a rozhodující aktivity společnosti Spálovský a.s. patří výroba elektrických 
rozváděčů nízkého napětí do 1000 V a 6300 A a výroba a prodej atypických oceloplechových 
skříní.  
 
 
 
2.3  Komentář k vývoji podnikatelské činnosti v roce 2017/ 2018 
 
Nárůst výkonů v roce 2017/2018 oproti předcházejícímu roku činil 36,5 %.  
 
 
2.3/1 Rozdělení hospodářského výsledku v roce 2017/2018 za minulý rok 2016/ 2017 
 
Hospodářský výsledek za účetní období roku 2016/2017 ztráta ve výši ve výši 7 775 tis. Kč  
byla zúčtována na základě rozhodnutí valné hromady na účet 429 - Neuhrazené ztráty 
minulých let. 
 
 
2.3/2 Finanční situace v roce 2017/2018 
 
Byl vykázán hospodářský výsledek – ztráta ve výši 6 825 tis. Kč.  
Daňová povinnost k daním z příjmů právnických osob za rok 2017/2018 nevznikla. 
Odložená daň –  daňová pohledávka k 30.9.2018 činí 850 tis. Kč. 
 
2.3/3   Zaměstnanci 
 
Společnost zaměstnávala v roce 2017/2018 průměrně celkem 70 zaměstnanců - oproti 
předcházejícímu roku 2016/2017 se zvýšil průměrný počet zaměstnanců o 2 osoby. 
 

 
2.4  Účetní zásady 
 
Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem čís. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů, a navazujícími předpisy. 
 
V průběhu roku provádí průběžnou kontrolu účetnictví auditor, který dohlíží na inventarizaci 
majetku a zpracovává zprávu k roční uzávěrce. 
Podle Obchodního zákoníku a ust. §20 citovaného zákona čís. 563/1991 Sb. byla účetní 
závěrka a výsledky hospodaření k 30.9.2018 ověřeny auditem v rozsahu zákona o 
auditorech a Komoře auditorů České republiky. 
 
Audit roční účetní závěrky společnosti za rok 207/2018 provedla společnost MH CREDIT, 
s.r.o., číslo oprávnění  KA ČR č. 433, se sídlem: Velehradská 507, 767 01 Kroměříž, auditor 
Ing. Jiří Hrabal, číslo oprávnění  KA ČR 1791. 
 
 
2.5  Změny v zápise v Obchodním rejstříku 
 
Ke dni  5.9.2018 došlo ke změně sídla společnosti. Místo Kroměříž 768 01 Malý Val 1591 
bylo zapsáno nové sídlo Zdounky 768 02, Nádražní 329. 
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3. 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 12. října 2017, 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.  

 
 

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. Zejména se zabývala postupem představenstva 
v souvislosti s problémy v kapacitní naplněnosti výroby a personální problematikou.  
 

4. Dozorčí rada se seznámila s obsahem účetní uzávěrky společnosti za období říjen 2017 
až září 2018. 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 věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv společnosti Spálovský, a.s., se sídlem Nádražní 329, 768 02 Zdounky, IČ 
25546911, k 30.9.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 
hospodářský rok končící 30. 9. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“ 

 
 

5. Dozorčí rada společnosti doporučuje schválit valnou hromadou roční účetní závěrku za 
účetní období říjen 2017 až září 2018 společnosti Spálovský, a.s., IČO 25546911 se 
sídlem Zdounky, Nádražní 329 v předloženém znění. 
 

6. Dozorčí rada byla seznámena i s vážnými problémy souvisejícími s kapacitní 
naplněností, které měly vazbu na personální obsazení dělnických i technických profesí. 
Tyto aspekty byly závažným rizikem pro další rozvoj firmy a vyústily v rozhodnutí 
majoritního vlastníka, společnost AŽD Praha s.r.o., odprodat svůj majoritní podíl.  

 
 

7. Dozorčí rada konstatuje, že se v účetním období říjen 2017 až září 2018 společnosti 
Spálovský, a.s., nepodařilo dosáhnout plánovaných výsledků při tvorbě zisku 
společnosti. Důvodem nesplnění plánovaného HV byla ztráta z obchodní činnosti a 
nízká zakázková naplněnost v prvním pololetí kalendářního roku 2018, kdy došlo 
k odložení anebo zastavení některých plánovaných akcí. 

 
 
 
 
 

       RNDr. Jaroslav VRZAL 
       předseda dozorčí rady 
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4. Informace o skutečnostech, které nastaly až po 
rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu 
výroční zprávy 

 
 
 
Po rozvahovém dni (k 1.10.2018) došlo k odprodeji 16 kusů akcií společností AŽD Praha 
s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha – Záběhlice novému nabyvateli, kterým se 
stala společnost Global Business s.r.o. se sídlem Kostelec U Holešova 264, PSČ 768 43. 
Společnost Global Business s.r.o. se s podílem 61,54 % stala majoritním vlastníkem 
společnosti Spálovský, a.s.  
 
Změna členů statutárních orgánů proběhla dne 11.10.2018. 
Nové složení statutárních orgánů k tomuto datu: 
 
Představenstvo společnosti:  

Ing. Miroslav Dudík, předseda představenstva 

Luděk Holotík, místopředseda představenstva 
Antonín Spálovský, člen představenstva 
 
Dozorčí rada: 

RNDr. Jaroslav Vrzal, předseda dozorčí rady 

Ing. Petr Orság, člen dozorčí rady 
Ing. Antonín Spálovský, člen dozorčí rady 
 
 

      
 
 
 

5. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní 
jednotky 
 

Plán pro rok 2018/2019 je v intencích roku 2017/2018. Hlavní a rozhodující podnikatelskou 
aktivitou společnosti Spálovský a.s. bude opět výroba elektrických rozváděčů nízkého napětí 
do 1000 V a 6300 A a výroba a prodej atypických oceloplechových skříní.  
 

 
 
 

6. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

 
Na činnost v oblasti výzkumu a vývoje firma žádné aktivity nevyvíjí a na výzkum a vývoj 
nebyly vynaloženy žádné výdaje. 
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7. Informace o nabytí vlastních akcií  

 
Vlastní akcie nebyly pořízeny.  
 
 

8. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovněprávních vztazích 

 

Společnost Spálovský, a.s. v průběhu celého hospodářského roku 2017/2018 
věnovala vysokou pozornost složkám ochrany životního prostředí. Zejména šlo o 
sledování enviromentálních aspektů na úseku nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a směsmi. Současně byla věnována pozornost řádné likvidaci 
odpadů a evidence obalů. Celou oblast ochrany životního prostředí spravuje 
společnost Spálovský, a.s. v rámci Integrovaného systému managementu, který 
mimo plnění zákonných norem a předpisů podléhá certifikaci systémů managementu 
dle norem ISO.  
 
Dále společnost dbá dodržování hygienických norem pro zaměstnance a na dobré 
pracovní prostředí. Vedení společnosti důsledně dbá na používání ochranných 
osobních pomůcek pro pracovníky a pravidelným školením v BOZP zajišťuje nulové 
číslo pracovních úrazů s nutností hlášení na OIP. Současně s tím vedení společnosti 
usiluje o zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců včetně podpory výuky jazyků. 
 
 
 

9. Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku 
nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.                                                                                                                                                  

       
Účetní jednotka nemá pobočku ani organizační složku v zahraničí. 
 
 
 

10. Informace požadované podle zvláštních předpisů  

 
Účetní jednotka není povinna podle zvláštních předpisů zveřejnit žádné další informace. 
 

      
 
Zdounky 28.1.2019     Ing. Miroslav Dudík 
     předseda představenstva 
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Příloha č. 1 – Účetní závěrka za dané účetní období  

 

Výkaz zisku a ztráty  
v plném rozsahu ke dni 30.9.2018 (v celých tisících Kč) 

za hospodářský rok 1.10.2017 – 30.9.2018 
                   
          
Označení     TEXT     č.ř. Skutečnost v účetním období 

        * běžném minulém předminulém 

a     b     c 1 2   

I. Tržby za prodej výrobků a služeb 1 110 018 73 154   

II. Tržby za prodej zboží 2 40 222 41 087   

A. Výkonová spotřeba 3 109 023 91 848   

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 34 083 34 239   

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 5 70 291 53 367   

A. 3. Služby 6 4 649 4 242   

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 7 202 -8 515   

C. Aktivace  (-) 8       

D. Osobní náklady 9 35 280 31 821   

D. 1. Mzdové náklady 10 25 350 22 732   

D. 2. Náklady na soc. zabezpečení, zdr. pojištění a ost. náklady 11 9 930 9 089   

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 8 607 7 812   

D. 2.2. Ostatní náklady 13 1 323 1 277   

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 12 090 2 266   

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

15 2 435 2 703   

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 16 2 435 2 703   

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné 17       

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18       

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 9 655 -437   

III. Ostatní provozní výnosy 20 1 841 1 275   

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 222 111   

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 1 041 686   

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 578 478   

F. Ostatní provozní náklady 24 534 198   

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 14 53   

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 459 387   

F. 3. Daně a poplatky z provozní oblasti 27 120 126   

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -167 -500   

F. 5. Jiné provozní náklady 29 108 132   
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* Provozní výsledek hospodaření  (+/-) 30 -12 048 -2 102   

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 7 014 70   

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40       

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 7 014 70   

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42       

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 654 577   

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady -  ovládaná nebo ovládající osoba 44       

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 654 577   

VII. Ostatní finanční výnosy 46 87 30   

K. Ostatní finanční náklady 47 852 1 022   

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 5 595 -6 104   

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -6 453 -8 206   

L. Daň z příjmů  50 372 -431   

L. 1. Daň z příjmů splatná 51       

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 372 -431   

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -6 825 -7 775   

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -6 825 -7 775   

* Čistý obrat za účetní období 56 159 182 116 562   

  Kontrolní číslo   526 970 392 707   

Okamžik sestav ení:

 28.1.2019 

Předmět podnikání: Práv ní f orma účetní jednotky :
za Spálovský, a.s.

   výroba el. rozvaděčů, obchodní činnost    akciová společnost

Podpisov ý záznam statutárního orgánu nebo f y zické osoby , která je účetní 

jednotkou:
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Rozvaha  
v plném rozsahu ke dni 30.9.2018 (v celých tisících Kč) 

za hospodářský rok 1.10.2017 – 30.9.2018 

 

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

       * Brutto Korekce Netto Netto 

a   b     c 1 2 3 4 

   AKTIVA CELKEM 1 134 279 -67 297 66 982 84 398 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2         

B. Dlouhodobý majetek 3 69 518 -45 048 24 470 26 502 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 14 770 -14 659 111 257 

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

B. I.2. Ocenitelná práva 6 14 770 -14 659 111 257 

B. I.2.1.  Software 7 2 758 -2 647 111 257 

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 54 748 -30 389 24 359 26 245 

B. II.1. Pozemky a stavby 15 41 697 -20 626 21 071 22 057 

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

B. II.1.2. Stavby 17 39 549 -20 626 18 923 19 909 

B. II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 11 550 -9 763 1 787 2 687 

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         

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

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 64 601 -22 249 42 352 57 726 

C. I. Zásoby 38 4 676   4 676 18 517 

C. I.1. Materiál 39 2 514   2 514 5 371 

C. I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40 2 081   2 081 9 549 

C. I.3. Výrobky a zboží 41 81   81 3 597 

C. I.3.1. Výrobky 42 81   81 38 

C. I.3.2. Zboží 43       3 559 

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

C. I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45         

C. II. Pohledávky 46 58 572 -22 249 36 323 37 475 

C. II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 979   979 1 351 

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 51 850   850 1 222 

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 57 593 -22 249 35 344 36 124 

C. II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 54 389 -22 249 32 140 34 725 

C. II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 2 181   2 181 2 

C. II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 60         

C. II.2.4. Pohledávky - ostatní 61 1 023   1 023 1 397 
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 2   2 548 

C. 
II.2.4.4. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 236   236 253 

C. 
II.2.4.5. 

Dohadné účty aktivní 66 589   589 331 

C. 
II.2.4.6. 

Jiné pohledávky 67 196   196 265 

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 1 353   1 353 1 734 

C. IV.1.  Peněžní prostředky v pokladně 72 122   122 102 

C. IV.2.  Peněžní prostředky na účtech 73 1 231   1 231 1 632 

D.  Časové rozlišení aktiv 74 160   160 170 

D. 1. Náklady příštích období 75 160   160 170 

D. 2. Komplexní náklady příštích období 76         

D. 3. Příjmy příštích období 77         

  Kontrolní číslo   654 600 -326 722 327 878 403 706 
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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 66 982 84 398 

A. Vlastní kapitál 2 17 215 24 099 

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     

A. II.1. Ážio 8     

A. II.2. Kapitálové fondy 9     

A. II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 10     

A. II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11     

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 2 107 2 165 

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

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

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 -4 067 3 709 

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

A. IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 -4 067   

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

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období 22 -6 825 -7 775 

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

B.+ C. Cizí zdroje 24 49 767 60 293 

B.  Rezervy 25   166 

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 

C Závazky 30 49 767 60 127 

C. I. Dlouhodobé závazky 31 7 218 9 941 

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 7 218 9 941 

C. I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 36     

C. I.4. Závazky z obchodních vztahů 37     

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 42 549 50 186 

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 11 673 4 652 

C. II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 51 64 8 065 

C. II.4. Závazky z obchodních vztahů 52 25 222 31 991 

C. II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 53     

C. II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 1 749 742 

C. II.7. Závazky - podstatný vliv 55     

C. II.8. Závazky - ostatní 56 3 841 4 736 

C. II.8.1. Závazky ke společníkům 57     

C. II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 58     

C. II.8.3. Závazky k zaměstnancům 59 1 561 1 439 

C. II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění 60 943 866 

C. II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 1 129 1 092 

C. II.8.6. Dohadné účty pasivní 62 208 1 339 

C. II.8.7. Jiné závazky 63     

D.  Časové rozlišení 64   6 

D. 1. Výdaje příštích období 65   6 

D. 2. Výnosy příštích období 66     

  Kontrolní číslo   328 361 410 224 

Okamžik sestav ení:

  28.1.2019 

 za Spálovský, a.s.

Předmět podnikání: Práv ní f orma účetní jednotky :

  výroba el. rozvaděčů, obchodní činnost   akciová společnost

Podpisov ý záznam statutárního orgánu nebo f y zické osoby , která je účetní 

jednotkou:
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Příloha k účetní závěrce  
za hospodářský rok 1.10.2017 – 30.9.2018 

 

tvořící součást účetní závěrky podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Příloha je 
sestavena dle § 39  a 39b vyhlášky 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 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
 

I. Obecné údaje 
 

1.  Založení a charakteristika společnosti 
 

Název účetní jednotky Spálovský, a.s. 
Sídlo Zdounky, Nádražní 329 
IČO 25546911  
DIČ CZ 25546911 
 firma zapsaná dne v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vl. 2839 
Právní forma akciová společnost  
Hlavní předmět činnosti výroba el.rozvaděčů , obchodní činnost 
Datum vzniku 8. prosince 1998 
Kategorie ÚJ střední 
Povinnost ověření ÚZ 
auditorem 

 
ano 

Rozvahový den 30. 9. 2018 
Okamžik sestavení ÚZ 28. 1. 2019 
  

 
 

  
V uplynulém období došlo ke změně v zápisu v obchodním rejstříku. Ke dni  5.9.2018 bylo zapsáno 
nové sídlo: Zdounky 768 02, Nádražní 329. 
 
 

II.  Použité obecné účetní zásady a účetní metody 
 
1. Obecné účetní zásady 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném 
znění. 
V účetním období nebyly provedeny žádné změny oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, 
kromě postupů vyhlášených závaznými předpisy. 
 

2.  Způsoby oceňování majetku a závazků 

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a 
jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 20 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u 
nehmotného majetku. 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které 
zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy 
a údržba se účtují do nákladů. 
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2.2. Finanční majetek 

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako 
dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku 
jako krátkodobý. 
Ocenění finančního majetku při pořízení 
Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia  
a nákladů s pořízením souvisejících. 
Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne 
Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se oceňují 
reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry 
pořizovací cenou, sníženou o opravné položky. 
Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou 
nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad. 

2.3. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 

cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné 

a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.  

Zásoby vytvořené vlastní činností (výrobky a nedokončená výroba ) se oceňují 

vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou 

činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k 

jiné činnosti.  

Nakupované zásoby se účtují způsobem A s použitím ocenění váženým 
aritmetickým průměrem. 

2.4. Pohledávky 
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné 
položky. 
Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.  

2.5. Závazky  

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.6. Dohadné účty 

Dohadné účty se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  
 

2.7. Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. 

2.8. Leasing 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje  splátky do nákladů a aktivuje v případě 
finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí 
a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 

 

3. Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků 
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou. V 
průběhu roku nebyly provedeny žádné změny oceňování postupu odpisování.  
Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí 
(podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti). Ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací 
cenou sníženou o opravné položky.  

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob  
v účetnictví není trvalého charakteru. 
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Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich 
realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury 
pohledávek. 

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u 

nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale 

není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. 

 

4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky, 
denním kurzem platným ke dni uskutečnění účetního případu.  

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke 
kterému je účetní závěrka sestavena. 

 

5. Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků 

Účetní jednotka neeviduje majetek a závazky, u kterého by vznikla povinnost oceňovat reálnou 
hodnotou. 
 

6. Použité oceňovací modely při ocenění reálnou hodnotou 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
 
6.1. Změny reálné hodnoty příslušného majetku a závazků 
Účetní jednotka nemá majetek a závazky, u kterých by vznikla povinnost oceňovat reálnou hodnotou 
nebo ekvivalencí. 
 
6.2. Deriváty dle druhů - rozsah a podstata, změna reálné hodnoty v účetním období 
Účetní jednotka nemá ve svém majetku deriváty. 
 
6.3. Opravné položky k majetku a závazkům oceňovaným reálnou hodnotou 
Účetní jednotka nemá majetek a závazky, u kterých by vznikla povinnost oceňovat reálnou hodnotou, 
proto jí nevnikla ani povinnost ocenit majetek a závazky pořizovací cenou, sníženou o opravné 
položky. 
 
 

III.  Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech 
 

7.  Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy) se splatností delší než 5 let 
 

druh pohledávky, závazku (brutto) 2018 2017 

 z obchodního styku 1 188 1 128 

     

 

8. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy) kryté věcnými zárukami 
 

druh pohledávky, závazku tis. Kč              forma zajištění 

 provozní úvěr GE MONETA  21 305  pohledávky za prodané zboží  

 provozní úvěr KB    2 591  pohledávky za prodané zboží 
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9. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, 
kontrolních a případně správních orgánů 

 tis. Kč úrok 

Druh plnění: 

Hlavní podmínky poskytnutí plnění: 

Splaceno k rozvahovému dni (v tis. Kč)     

Odepsáno k rozvahovému dni (v tis. Kč)     

Prominuto k rozvahovému dni (v tis. Kč)     

Poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám:         

 
 
Účetní jednotka neposkytla členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů žádné zálohy, 
závdavky, zápůjčky nebo úvěry.  

10. Výnosy a náklady mimořádné svým objemem či původem 

výnos, náklad tis. Kč 
 
 

komentář 

výnosy: 
smluvní úrok z prodlení ČKD Praha DIZ 
 
 
 
 
 
náklady: 
opravná položka účetní na pohledávku 
ČKD Praha DIZ (smluvní úrok z prodlení) 
 
opravná položka účetní na pohledávku 
společnost B:TECH Havlíčkův Brod 

   7 005 
 
 
 
 
 
 
   7 005 
  
 
 
   2 838 

 
 
přezkum pohledávek přihlášených  
do insolvenčního řízení doručen DS 
dne 7.9.2018 
 
 
 
 
přezkum pohledávek přihlášených  
do insolvenčního řízení doručen DS 
dne 7.9.2018 
 
pohledávka vyhodnocena jako 
riziková, opravná položka schválena 
představenstvem společnosti dne 
15.11.2018  

     

 
Účetní jednotka nemá žádné jiné další významné položky (výnosy a náklady), které by nevykázala ve 
výkazu zisků a ztrát. 
 
 
 

11. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy) neuvedené v rozvaze 

druh pohledávky, závazku 2018 

 nejsou   

    

Účetní jednotka nemá významné položky (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a 
poskytnuté věcné záruky, které by nevykázala v rozvaze. 
 
 
 

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 
 
Celkem: 70  zaměstnanců 
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IV.  Informace o konsolidovaných nebo přidružených účetních 
jednotkách 

 

Název a sídlo konsolidovaných a přidružených ÚJ Vl.kapitál HV 

          není   

      

 
      

V. Informace o účetních jednotkách, ve kterých je účetní jednotka 
společníkem s neomezeným ručením 

 
1. Název, sídlo a právní forma každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka 

společníkem s ručením neomezeným 
     

Název účetní 
jednotky:                       není 

DIČ:  

Sídlo:  

Právní forma:  
     
 
Účetní jednotka není společníkem žádné společnosti s ručením omezeným  

 
2. Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku 

nejširší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná ÚJ 
patří 

     
Název účetní 

jednotky:             není 

Sídlo:   

     
Účetní jednotka nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

 
3. Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku 

nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná ÚJ 
patří 

     
Název účetní 

jednotky:       AŽD Praha s.r.o.  

Sídlo:     Žirovnická 2/3146,  106 17 Praha 10 

     
 

 
4. Místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících 

účetních jednotek uvedených v bodech 2. a 3. 
 
AŽD Praha s.r.o.,  Žirovnická 2/3146,  106 17 Praha 10     
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VI. Doplňující informace  
 

1. Počet a jmenovitá nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období 
     

druh akcie (podílu) počet 
jmenovitá 
hodnota 

      

           není     

 
      
2. Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo 

právech 
     

druh cenného papíru počet rozsah práv 

      

           není     

 
      
3. Rozčlenění zaměstnanců podle kategorií 
     

kategorie % stav 

 TPH pracovníci 45 % 

 manuální pracovníci 55 % 

    

 
 
     

4. Odměny přiznané členům řídících, kontrolních, případně správních orgánů 
     

kategorie tis. Kč 

odměny členům řídících orgánů 0 

odměny členům kontrolních orgánů 0 

odměny členům správních orgánů 0 

vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalým členům řídících orgánů 0 

vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalým členům kontrolních orgánů 0 

vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalým členům správních orgánů 0 

      
     

5. Informace o rozdělení zisku 
     

položka tis. Kč 

výsledek hospodaření k rozdělení za rok 2017 - 7 775 

 - převod podílu akcionářům (společníkům)   

 - tvorba sociálního fondu   

 - úhrada ztráty minulých let   

 - převod na nerozdělený zisk - 7 775 
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6. Doplňující informace k položkám dlouhodobých aktiv 

Rozpis zůstatků dlouhodobých aktiv 
     

 P.S. přírůstky úbytky K.S. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 14 770   14 770 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 51 803 415 1 120 51 098 

Dlouhodobý hm. majetek neodpisovaný 2 148   2 148 

Nedokončený DNM a DHM 1 501 415 415 1 501 

Poskytnuté zálohy na dlouh. majetek 0   0 

Dlouhodobý finanční majetek 0   0 

     
 
 
Rozpis opravných položek k dlouhodobým aktivům 
     

 P.S. přírůstky úbytky K.S. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0   0 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 0   0 

Dlouhodobý hm. majetek neodpisovaný 0   0 

Nedokončený DNM a DHM 0   0 

Poskytnuté zálohy na dlouh. majetek 0   0 

Dlouhodobý finanční majetek 0   0 

     

Rozpis oprávek k dlouhodobým aktivům 
     

 P.S. přírůstky úbytky K.S. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 14 513 146  14 659 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 29 207 2 302 1 120 30 389 

      

7. Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku 
     

položka dlouhodobého majetku tis. Kč 

          nejsou   

 

8.Odložená daň 
     

vývoj odložené daně tis. Kč 

odložená daň na konci účetního období 850 

odložená daň na začátku účetního období 1 222 

    

     
 
 

9. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky neuvedených v rozvaze 
Všechny operace, u kterých jsou rizika nebo přínosy vyplývající z těchto operací významné a uvedení 
těchto rizik nebo přínosů je nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky jsou uvedeny 
v rozvaze. 
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10. Transakce mezi spřízněnými osobami 
Všechny transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, byly uzavřeny za běžných 
tržních podmínek.   
 
 

11. Významné události po datu účetní závěrky 
Po datu účetní závěrky se držitelem  akcií č. 11-26 o jmenovité hodnotě celkem 16.000.000.- Kč stala 

společnost Global Business s.r.o., IČO 25823396, se sídlem Kostelec u Holešova čp. 264, PSČ  768 

43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka číslo 53231. 

 
Valná hromada společnosti konaná dne 11. 10. 2018 rozhodla o odvolání členů představenstva a členů 

dozorčí rady a dále rozhodla a o jmenování nových členů představenstva a členů dozorčí rady. 

 

 

  

funkce do 11.10.2018 od 11.10.2018 

předseda představenstva Ing. Vladimír Ketner Ing. Miroslav Dudík 

místopředseda představenstva Antonín Spálovský Luděk Holotík 

člen představenstva Ing. Vlasta Ambrožová Antonín Spálovský 

      

předseda dozorčí rady RNDr. Jaroslav Vrzal RNDr. Jaroslav Vrzal 

člen dozorčí rady Ing. Jitka Sikorová Ing. Petr Orság 

člen dozorčí rady Ing. Alice Dicková Ing. Antonín Spálovský 

 
 

 

 

 

 

 
Ve Zdounkách, dne 28.1.2018 

 
Zpracovala: Zdena Paligová 

                                                                            
 
       …………………………………… 

za Spálovský a.s.  
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Příloha č. 2 - Zpráva auditora o této účetní závěrce  
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