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1 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O SKUPINĚ  
 

Hlavním předmětem podnikání skupiny NH – TRANS jsou vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství 
a provozování drážní dopravy. Za dobu svého působení má bohaté zkušenosti a v dnešní době se řadí 
k předním českým a středoevropským zasílatelským skupinám. 
 
NH – TRANS, SE (dále jen „Společnost”, „konsolidující společnost“ nebo „mateřská společnost“) je evropská 
společnost, která vznikla dne 31. srpna 1992 a sídlí v ulici Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, Česká republika. Její identifikační číslo je 476 79 115. 
 
Společnost je mateřskou společností skupiny podniků (dále jako „Skupina“) a přiložená konsolidovaná účetní 
závěrka je sestavena dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. Konsolidační 
celek tvoří konsolidující společnost a konsolidované společnosti skupiny. 
 
Hlavním předmětem podnikání Skupiny je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství a provozování drážní 
dopravy. Za dobu svého působení má bohaté zkušenosti a v dnešní době se řadí k předním českým a 
středoevropským zasílatelským skupinám.  
 
Do konsolidačního celku jsou zahrnuty ovládané a řízené společnosti, v nichž má Společnost podíl na 
uplatňovaných hlasovacích právech vyšší než 50 % a společný podnik Ostravská dopravní společnost, a.s.. 
 
K 31. prosinci 2020 vlastnila společnost ARZU VENTURES LIMITED, 4 Naxou Street, 1070 Nicosia, Kypr 
100% podíl na základním kapitálu Společnosti. 
 
Složení orgánů společnosti k 31. prosinci 2020 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Ing. Marián Šimlovič 16. 4. 2018 16. 4. 2018 
 člen Mgr. Ján Almáši 16. 4. 2018 16. 4. 2018 
 členka Ing. Šárka Briestenská 2. 11. 2015 2. 11. 2015 
 člen Lukáš Tichavský 1.7.2019 1.7.2019 

Dozorčí rada předseda  Ing. Peter Malec 14. 2. 2018 14. 2. 2018 
 člen Ing. Ľubomír Loy 14. 2. 2018 14. 2. 2018 
 člen Ing. Fridrich Rácz 1. 11. 2018 1. 11. 2018 

 
 
V roce 2020 nedošlo k změnám ve složení orgánů Společnosti.  
 
Základní popis konsolidovaných společností 
 

  

Majetkový podíl a podíl na hlasovacích 
právech držený skupinou 

Název podniku Metoda konsolidace 31. prosinec 2020 31. prosinec 2019 

Ostravská dopravní společnost - 
Cargo, a.s. Plná 80% 80% 

NH -TRANS Travel Agency s.r.o. Plná 95% 95% 

Bohumín terminál, a.s. Plná 70% 70% 

Ostravská dopravní společnost, a.s. Ekvivalenční 50% 50% 

 
  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dceřiné společnosti: 
 
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. 

 
Založení: 1. 1. 2017 
Právní forma: akciová společnost 
Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B,vložka 10897 
Sídlo: U Tiskárny 616/9, Ostrava 702 00 
IČ: 056 63 041 

 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
- provozování drážní dopravy 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
 
 
Složení orgánů Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. k 31. prosinci 2020 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Ing. Roman Šraga 1. 1. 2017  1. 1. 2017 
 člen Břetislav Radvanský 2. 3. 2020 2. 3. 2020 
 členka Ing. Šárka Briestenská  1. 1. 2017  1. 1. 2017 
 člen Ing. Petr Kunčar  1. 1. 2017  1. 1. 2017 

Dozorčí rada předseda Ing. Ján Vošček  1. 1. 2017 1. 1. 2017 
 člen Ing. Marián Šimlovič 16. 4. 2018 16. 4. 2018 
 člen Ivan Bednárik 14. 5. 2017 14. 5. 2017 

 
V průběhu roku 2020 došlo k organizačním změnám v orgánech společnosti. V březnu 2020 došlo ke změne 
v představenstvu. Dne 2.3.2020 byla valnou hromadou odvolána Martina Mintělová. Ve funkci ji nahradil 
Břetislav Radvanský. Dne 16.12.2020 se konala valná hromada, která s účinností k 31.12.2020 odvolala 
pána Ivana Bednárika a nově s účinností od 1.1.2021 jmenovala novým členem dozorčí rady pána Ing. 
Tomáše Tótha. 
 
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2020: 
 

Název společnosti Sídlo Stát ZK v % 

NH - TRANS, SE Poděbradova 843/28, 702 00 Ostrava ČR 80 
ČD Cargo, a.s. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 ČR 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bohumín terminál, a.s. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 
- klempířství a opravy karosérií 

 
Složení orgánů Bohumín terminál, a.s. k 31. prosinci 2020: 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Mgr. Ján Almáši 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Ing. Angel Bratovanov 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Tomáš Zmrlík 11. 2. 2020 11. 2. 2020 

Dozorčí rada předseda  Ing. Roman Šraga 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Ing. Marian Frko 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Ing. David Matejov 6. 6. 2018 6. 6. 2018 

 
V průběhu roku 2020 došlo k organizačním změnám v orgánech společnosti, v únoru 2020 byl z dozorčí rady 
odvolán pán Michal Zimmermann a s účinností k 11.2.2020 byl jmenován novým členem dozočí rady pán 
Tomáš Zmrzlík 
 
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2020: 
 

Název společnosti Sídlo Stát ZK v % 

NH - TRANS, SE Poděbradova 843/28, 702 00 Ostrava ČR 70 
Ing. Angel Bratovanov, MBA Čihákova 872/17, Libeň, 190 00  Praha ČR 30 

 
 
NH – TRANS Travel Agency s.r.o. 
 

Založení: 28. 1. 1999 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Zapsána: C 20108 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Sídlo: Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 258 29 807 

 
Složení orgánů NH – TRANS Travel Agency s.r.o. k 31. prosinci 2020: 
 

 funkce  jméno vznik funkce 

Jednatel jednatel Jana Blaschková 8.2.2000 

    
 
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2020: 
 

Název společnosti Sídlo Stát ZK v % 

NH - TRANS, SE Poděbradova 843/28, 702 00 Ostrava ČR 95 
 
 
 
 
 
 
 
 

Založení: 15. 12. 2016 
Právní forma: akciová společnost 
Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B,vložka 10888 
Sídlo: Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 056 19 025 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Společný podnik  
 
Ostravská dopravní společnost, a.s. 
 

Založení: 30. 5. 1995 
Právní forma: akciová společnost 
Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B,vložka 1040 
Sídlo: U Tiskárny 616/9, Ostrava 702 00 
IČ: 607 93 171 

 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
- provozování drážní dopravy v rozsahu licencí vydaných drážním úřadem 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
Složení orgánů Ostravská dopravní společnost, a.s. k 31. prosinci 2020: 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Ing. Roman Šraga 10. 2. 2015  10. 2. 2015 
 místopředseda  Ing. Marek Šafarčík  2. 3. 2020 2. 3. 2020 
 členka Ing. Šárka Briestenská  13. 12. 2017  13. 12. 2017 

Dozorčí rada předseda Ivan Bednárik 10. 1. 2017 1. 1. 2017 
 místopředseda Ing. Ján Vošček 14. 5. 2018 14. 5. 2018 
 člen Tomáš Tóth 10. 1. 2017 1. 1. 2017 

 
 
V průběhu roku 2020 došlo k organizačním změnám v orgánech společnosti. V březnu 2020 došlo ke změne 
v představenstvu. Dne 2.3.2020 byla valnou hromadou odvolána Martina Mintělová. Ve funkci ji nahradil Ing. 
Marek Šafarčík. Dne 16.12.2020 se konala valná hromada, která s účinností k 31.12.2020 odvolala pána 
Ivana Bednárika a nově s účinností od 1.1.2021 jmenovala novým členem dozorčí rady pána Roberta 
Heděnce. 
 
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2020: 
 

Název společnosti Sídlo Stát ZK v % 

NH - TRANS, SE Poděbradova 843/28, 702 00 Ostrava ČR 50 
ČD Cargo, a.s. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 ČR 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

2 PROFIL SKUPINY 
 
Skupina NH – TRANS obstarává komplexní spediční a logistické služby do celého světa a provozuje drážní 
dopravu v rozsahu licencí vydaných drážním správním úřadem. Orientuje se především na železniční a 
námořní přepravy a je známá také jako specialista na přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek.  
 
Skupina NH - TRANS nabízí: 
 
Komplexní zasílatelské služby v oblasti  

• železniční přepravy 

• námořní přepravy 

• silniční přepravy 

• říční přepravy 

• přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek 

• překládky zboží v evropských přístavech 

• překládky zboží z širokorozchodných vozů na vozy normálního rozchodu 

• skladování surovin a výrobků pro hutní průmysl 

• celní služby 
 
Pronájem železničních vozů 

• vlastní vozový park s více než 850 železničními vozy 
 
Poskytování drážní dopravy vlastními dopravci 
 
Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací se společnostmi Ostravská dopravní 
společnost, a.s. a Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., které vlastní vnitrostátní a mezinárodní licenci 
k provozování drážní dopravy a disponují vlastním parkem lokomotiv. 
 
- Provozování drážní dopravy v rozsahu licencí vydaných drážním správním úřadem 

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

 
 
NH - TRANS, SE a členství: 
 
• člen Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů  
• člen Svazu spedice a logistiky České republiky 
• přidružený člen Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

3 ZÁKLADNÍ KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE 
 
 

 
   

Vývoj konsolidovaných finančních ukazatelů      
 
 

v tis. Kč  
31. prosinec 

2020 
31. prosinec 

2019 

      

      
Dlouhodobý majetek celkem  382 153  442 970  
Oběžná aktiva celkem  625 662  655 281  

Aktiva celkem  1 007 815  1 098 251  

      
Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřské 
společnosti 791 836  793 818  
Vlastní kapitál připadající na nekontrolní podíly 38 087  32 539  

Vlastní kapitál celkem  829 923  826 357  

Dlouhodobé závazky celkem  16 005  78 865  
Krátkodobé pasiva celkem  161 887  193 029  

Závazky celkem  177 892  271 894  
 
 

v tis. Kč 2020  2019 

    

Výnosy celkem 1 767 021  2 102 073 

Provozní náklady celkem -1 574 572  -1 920 103 

EBITDA 192 452  181 971 

EBIT 115 858  127 014 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 127 232  126 449 

Úplný výsledek za období celkem 99 361  107 438 

    
Zisk po zdanění      

 - připadající vlastníkům mateřské společnosti 93 813  102 890 

 - připadající nekontrolním podílům 5 548  4 548 

    

Přepravené množství (v tis. tun) 7 763  9 688 

Průměrný počet zaměstnanců  83  91 

    
 
 
Skupina v letech 2020 - 2019 přepravila hlavně následovně komodity: 
- ruda, struska 
- železo a hutní materiál 
-          paliva, uhlí, koks 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

4 ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ 
 
 
Organizační  s t ruktura  (s tav  k  31 .  12 .  2020)  
 
 

 
 
 
 
Systém managementu kvality: 
 

Za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb se společnost rozhodla budovat a rozvíjet 
systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2015. Tento cíl se podařilo dosáhnout v roce 
1997, kdy společnost získala certifikát systému řízení jakosti (QMS) za kvalitně poskytované 
služby obchodním partnerům.  
 
Od té doby již společnost Bureau Veritas Certification Czech Republic provedla 7 úspěšných 
recertifikačních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2015. 
  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

5 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY NH – 
TRANS, SE  ZA ROK 2020 

 
Asi žádný subjekt, který se ohlédne zpětně za rokem 2020 s cílem vyhodnotit toto období, se nevyhne 

fenoménu COVID-19. Pandemie zásadním způsobem ovlivnila nejen ekonomický a hospodářský vývoj, ale 
i celou skupinu, a to ve všech aspektech jejího fungování a existence. Do života vstoupil závažný faktor v 
podobě nařízení a omezení, který je nový a neznámý, proto nepředvídatelný. Mikro a makroekonomické 
teorie tedy nefungují jako roky doposud, plánování a predikce v průmyslu a výrobě se mohou, ale také 
nemusí naplnit a na trhu a ve společnosti vládne nejistota. 

 
První kvartál roku 2020 byl, co se přepravních výkonů skupinyi týká, úspěšný a ve znamení 

konjunktury, mírně překvapivě po vlažném a utlumujícím trendu ze závěru roku 2019. COVID-19 ještě přímo 
neovlivnil evropské tržní nálady a přestože se hutnictví v globálu stále nevymanilo z útlumu z konce roku 
2019, výkony zákazníka Liberty Ostrava, výraznou měrou přispěly k výše zmíněným uspokojivým 
ukazatelům. Tento jmenovaný zákazník však již následující kvartál drasticky omezil výrobu, což vyústilo i do 
odstavení jedné vysoké pece. Těžký průmysl v podstatě kopíroval tento trend a tak ve druhém a třetím 
čtvrtletí zaznamenala skupina NH - TRANS SE propad, který se podařilo vykrýt až navýšením objemů 
v posledním čtvrtletí. Kromě hutnictví jsme zaznamenali propad v odvětví chemie, ropných produktů a také 
při přepravách železného šrotu. Naopak, navýšení jsme zaznamenali např. u nových zásilek strusky. 

 
V oblasti správy a pronájmu železničních vozů pokračoval trend nastavený z předchozích období, kdy 

byl kladen důraz na důslednou údržbu vozového parku, přičemž flotila byla využívána v souladu se 
stanovenou strategií, zejména při přepravách v rámci Budamar Group. Skupina, jako držitel osvědčení ECM, 
nadále poskytovala související služby, a to i externím partnerům. V souladu s plánem však tato oblast 
vygenerovala nižší čísla než v předchozím roce, což bylo zapříčiněno plánovanými revizemi, ale také 
snížením tržní ceny nájmu vozů, související s krizí na trhu a také kolísavým přebytkem kapacit. V neposlední 
řadě bychom rádi poukázali na úspěšný prodej flotily vozů řady Falls-z, které po ukončení dlouhodobého 
nájmu už reálně neměly velkou šanci na rentabilní uplatnění. 

 
V kontextu výše zmíněných negativních faktorů jsme rádi, že se skupine NH - TRANS, SE podařilo 

splnit plán hospodaření stanovený pro rok 2020. Výpadek v oblasti přepravních výkonů, který v průběhu roku 
narůstal, se podařilo kompenzovat výsledkem v závěru roku. 

 
Mezi priority pro rok 2020 si představenstvo stanovilo i změny v personální oblasti. Předpokladem 

úspěchu firmy jsou především kvalifikovaní zaměstnanci, kterým ale zároveň nechybí dynamické myšlení, 
zdravá míra ambice a motivace. Snahou vedení skupiny bylo vytvořit pro zaměstnance předpoklady pro 
přísun odborných informací, osobní růst, stabilizovat týmy jednotlivých oddělení a motivovat zaměstnance 
směrem k aktivní obchodní politice, znalosti trhu a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb. Za tímto 
účelem proběhla reorganizace pracovních činností, která zasáhla zejména spediční a ekonomické oddělení. 
Podařilo se tak vytvořit prostor a předpoklad pro rozvíjení akviziční činnosti, avšak je na místě zhodnotit, že 
její realizace zatím zaostala za očekáváním, také z důvodu objektivní překážky v podobě protipandemických 
opatření v průběhu většiny roku. 

 
V roce 2020 jsme nadále rozvíjeli systém integrovaného managementu ISO 9001: 2015 a intenzivně 

se podíleli na testování a zavádění nových informačních systémů v podobě SAP nebo LWP, s cílem sjednotit 
a unifikovat pokud možno nejvíce procesů v rámci jednotlivých společností skupiny Budamar Group. 

 
Hospodářské, ekonomické a celospolečenské prostředí zasažené celosvětovou pandemií letos 

nevytvářelo předpoklady pro rekordní výsledky. Přesto můžeme za skupinu NH - TRANS, SE označit tento 
rok jako úspěšný, a to zejména pokud na něj nahlížíme optikou splněných ukazatelů, stanovených 
v hospodářském plánu skupiny. Subjektu se také podařilo obhájit svou přední pozici na tuzemském trhu, 
jakož i svým dílem přispět k silné pozici skupiny Budamar Group v regionu střední Evropy v oblasti přeprav. 
Za tento úspěch představenstvo skupiny NH - TRANS, SE vyjadřuje poděkování zejména loajálním 
zaměstnancům, akcionářům a skupině Budamar Group, dodavatelům, ale především zákazníkům, kteří nám 
i nadále zachovali svou přízeň. 

Představenstvo skupiny   
NH – TRANS, SE 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 
 
Skupina pokračovala v roce 2020 v naplňování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí 
a pracovně právních vztahů. 

 

7 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 
Skupina neprováděla v roce 2020 žádnou aktivitu v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

8 ÚDAJE O ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ 
 
Skupina nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
 

9 NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTŮ, PODÍLŮ A AKCIÍ 
 
Skupina nenabyla vlastní akcie během roku 2020. 
 
 

10 ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SKUPINY  
 
K 31. prosinci 2020 vykazovala skupina celková konsolidovaná aktiva netto ve výši 1 007 815 tis. Kč. Oproti 
minulému období došlo k jejich snížení o 90 436 tis. Kč. 
  
Konsolidovaný dlouhodobý majetek byl k 31. prosinci 2020 v netto výši 382 153 tis. Kč. Oproti minulému 
období došlo k snížení jeho hodnoty o 60 817 tis. Kč. Odpisy a úpravy hodnot dlouhodobého majetku za rok 
2020 činily 76 594 tis. Kč (54 957tis. Kč v roce 2019).  
 
Konsolidovaná oběžná aktiva byla k 31. prosinci 2020 ve výši 625 662 tis. Kč. Meziročně došlo k jejich 
poklesu o 29 619 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben rozdílem mezi snížením objemu peněžních prostředků 
o 141 805 tis. Kč, a naopak zvýšení krátkodobých pohledávek o 123 802 tis Kč. 
 
Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřské společnosti byl ke dni účetní závěrky ve výši 791 836 tis. Kč. 
Meziročně došlo ke znížení o 1 982 tis. Kč a to zejména v důsledku výplaty dividend ve výške 95 796 tis. Kč, 
co bylo částečne kompenzované dosaženým výsledkem hospodaření za účetní období roku 2020.  
 
Cizí zdroje byly ve výši 177 892 tis. Kč. Meziročně vykázaly pokles o 94 002 tis. Kč, a to zejména z důvodu 
poklesu dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím ve výši 107 539 tis. Kč, ačkoliv skupina splatila 
všechny úvěry začátkem roka 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

11 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 
Dozorčí rada společností ve skupině NH – TRANS, SE, v roce 2020 průběžně vykonávala svoji působnost a 
plnila své úkoly v souladu s právními předpisy, stanovami NH – TRANS, SE, v souladu se svým jednacím 
řádem a platnými smluvními ujednáními. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti a přijímala opatření představenstva a managementu společnosti.  
 
Představenstvo NH – TRANS, SE, poskytovalo dozorčí radě pro výkon kontrolní činnosti předepsané či 
požadované informace a podklady. Představenstvo se pravidelně zúčastňovalo všech zasedání a průběžně 
dozorčí radu informovalo zejména o podnikatelských aktivitách, výsledcích hospodaření a přijímaných 
opatřeních. 
 
Dozorčí rada NH – TRANS, SE projednala dokumenty „Zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské 
činnosti a stavu majetku NH – TRANS, SE za období 1. 1. 2020– 31. 12. 2020“, „Zpráva  
o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020“ a přezkoumala dokumenty „Účetní 
závěrka společnosti NH – TRANS, SE, za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020“, „Konsolidovaná účetní závěrka 
společnosti NH – TRANS, SE, za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020“, Výroční zprávu  
a „Návrh na rozdělení zisku NH – TRANS, SE, za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020“.  
 
Na základě přezkoumání všech výše uvedených dokumentů předložených představenstvem doporučuje tyto 
dozorčí rada ke schválení valnou hromadou společnosti NH – TRANS, SE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

12 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SKUPINY, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE 2021 
 
Skupina NH-TRANS, SE působí na přepravním trhu v České republice již třetí dekádu, přičemž už od svého 
vzniku se zařadila mezi lídry na trhu. Toto postavení se podařilo obhájit i v roce 2020, a to navzdory 
zhoršeným ekonomickým ukazatelům z důvodu pandemie COVID-19. 
 
Předpovědi a globální ekonomické výhledy pro rok 2021 jsou opět vázány na jeden nový a nevypočitatelný 
fenomén - pandemii COVID-19. Všeobecná predikce poukazuje na oživení všech segmentů ekonomiky po 
ukončení pandemie, to si ale v dnešní době netroufá nikdo odhadnout. V roce 2021 zřejmě tedy budeme 
čelit značným výkyvům ve výkonnosti ekonomiky a průmyslu, v závislosti na aktuálních vlnách pandemie a 
míře úspěšnosti boje v jejím potlačování. Demonstruje to i skutečnost přepravních výkonů v prvním měsíci 
a výhled na zbytek prvního kvartálu, kdy jsou objednávky, zejména v hutnictví, vysoké a je problém zajistit 
dostatečnou vozovou a trakční kapacitu pro zákazníka. 
 
Za hlavní výzvu pro rok 2021 považujeme dosažení všech plánovaných ekonomických ukazatelů skupiny. 
Rovněž flexibilně reagovat na požadavky trhu, a tedy zajistit maximální kapacitu v obdobích konjunktury a 
naopak optimalizovat náklady v době útlumu. Předpokládáme střídání těchto dvou přístupů v míře výraznější 
než v předchozích letech. Klíčová bude flexibilita a schopnost reagovat na nové podněty v reálném čase. 
Výzvou nadále zůstává garantovat kvalitu poskytovaných služeb za konkurenční ceny. Jako nevyhnutelný 
se ve stále konkurenčnějším prostředí jeví poskytování inovativních řešení a postupů, pramenících ze 
znalostí produktových toků a jejich optimální a efektivnímu využití. 
 
Velká pozornost bude nadále věnována strategii vozového hospodářství, přičemž hlavním záměrem je 
zapojovat vlastní technické a vozové vybavení do vlastních přeprav naší skupiny, ale i operativní umístění 
kapacit na trhu v případě jejich přebytku. Důležité bude takové efektivní plánování a soutěžení při nutných 
opravách a revizích železničních vozů jakož i poskytování odborných služeb ECM pro vlastní park, ale i flotily 
mimo naší skupinu. Rok 2021 bude v oblasti vozového hospodářství také rokem revizí, což výrazně ovlivnilo 
plánované hodnoty směrem dolů, jde však o nezbytný proces a investici směrem do kvality vozového parku. 
 
V personální oblasti byl již v roce 2020 ukončen proces reorganizace s cílem vytvořit podmínky pro 
intenzivnější akviziční činnost, zejména co se týká oddělení spedice. Samotná realizace akvizic je sice z 
důvodu pandemie omezená, je ale nastavena alespoň elektronická komunikace, s cílem připravovat půdu 
pro osobní setkání, jakmile to bude umožněno. Celkem novou oblastí ve vztahu k zaměstnancům, se kterou 
se musí každý subjekt vypořádat, je míra účinných protiepidemických opatření v kontrastu se snahou o 
zachování bezproblémového provozu skupiny, flexibility a kvality služeb poskytovaných zákazníkům. Řešení 
stavíme na kombinaci plošného pravidelného testování v prostorách skupiny, režimu homeoffice a střídavé 
přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, vždy na základě aktuální situace a v zájmu zachování zdraví 
zaměstnanců. 
 
V neposlední řadě naším cílem zůstává intenzivnější komunikace s externími dodavateli, vytváření tlaku na 
optimalizaci cen a hledání nových řešení. Zapojení dopravců ve skupině Budamar, s cílem využít více 
systémových lokomotiv v rámci přeshraničních přeprav a následné vytvoření požadovaného synergického 
efektu, nám může přinést zásadní výhodu v konkurenčním boji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

13   VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI 
 

Dne 31.12.2020 byl odvolán Ivan Bednárik, MBA z funkce člena dozorčí rady společnosti Ostravská dopravní 
společnost - Cargo, a.s., změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 23.1.2021. 
 
Dne 1.1.2021 byl nově jmenován členem predstavenstva společnosti Ostravská dopravní společnost - 
Cargo, a.s. Ing. Tomáš Tóth. Změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23.1.2021. 
 
Dne 16.12.2020 se konala valná hromada společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., která s účinností 
k 31.12.2020 odvolala pána Ivana Bednárika a nově s účinností od 1.1.2021 jmenovala novým členem 
dozorčí rady pána Roberta Heděnce. 
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15 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020   
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v tis. Kč Odst. přílohy 31. prosinec 2020 31. prosinec 2019 
      

      
Aktiva      
Dlouhodobý majetek      

Dlouhodobý hmotný majetek 6 369 549  431 482  
Dlouhodobý nehmotný majetek                                      7 178  287  

Podíly ve společných podnicích                                      8         12 426  11 023  

Dlouhodobé pohledávky -  178   

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -  -  

Dlouhodobý majetek celkem  382 153  442 970  

      
Oběžná aktiva       

Zásoby  9 2 993  2 431  
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
pohledávky                                                                     10 438 972  315 170  
Stát - daňové pohledávky  21 57  12 235  
Peněžní prostředky  11 183 640  325 445  

Oběžná aktiva celkem  625 662  655 281  

Aktiva celkem  1 007 815  1 098 251  

      
Pasiva      
Vlastní kapitál  12     

Základní kapitál  50 000  50 000  
Zákonný rezervní fond  10 000  10 000  
Nerozdělený zisk minulých let 638 023  630 928  

Výsledek hospodaření běžného účetního období 93 813  102 890  

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřské společnosti 791 836  793 818  

      
Vlastní kapitál připadající na nekontrolní podíly 38 087  32 539  

      
Vlastní kapitál celkem  829 923  826 357  

      
Dlouhodobé závazky      

Dlouhodobé úvěry        13 -  60 867  
Odložený daňový závazek  21 16 005  17 998  

Dlouhodobé závazky celkem  16 005  78 865  

      

Krátkodobá pasiva      
Krátkodobé úvěry   13 -  46 672  
Stát - daňové závazky a dotace   21 11 823  1 094  
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky            14 150 064  145 263  

Krátkodobá pasiva celkem  161 887  193 029  

Závazky celkem  177 892  271 894  

Vlastní kapitál a závazky celkem  1 007 815  1 098 251  
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v tis. Kč Odst. přílohy 2020  2019 

     
Výnosy 15 1 716 796  2 082 569 

Ostatní výnosy 15 50 228  19 504 

Výnosy celkem  1 767 024  2 102 073 

     
Výkonová spotřeba  16 -11 705  -9 982 

Služby 17 -1 462 716  -1 817 210 

Osobní náklady 18 -89 361  -90 132 

Ostatní provozní náklady 19 -10 790  -2 779 

Provozní náklady celkem  -1 574 572  -1 920 103 

     
EBITDA  192 452  181 971 

     
Odpisy a úpravy hodnot dlouhodobého majetku  -76 594  -54 957 

     
EBIT  115 858  127 014 

     
Finanční výnosy 20 39 983  19 851 

Finanční náklady 20 -30 011  -22 236 

Podíl na zisku po zdanění ve společných podnicích 8 1 403  1 820 

Finanční výsledek hospodaření (+/-)  11 375  -565 

     
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  127 232  126 449 

     
Daň z příjmu       21 -27 871  -19 011 

     
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  99 361  107 438 

     
Ostatní úplný výsledek hospodaření   -  - 

     
Úplný výsledek za období celkem  99 361  107 438 

     
Zisk po zdanění       

 - připadající vlastníkům mateřské společnosti  93 813  102 890 

 - připadající nekontrolním podílům  5 548  4 548 

     
Úplný výsledek za období celkem       

 - připadajícií vlastníkům mateřské společnosti  93 813  102 890 

 - připadajícií nekontrolním podílům  5 548  4 548 
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 V tis. Kč. 
Základní 

kapitál 

Zákonný 
rezervní 

fond 

Nerozdělený 
zisk minulých 

let 

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 

období 

Vlastní kapitál 
připadající na 

vlastníky 
mateřské 

společnosti 

Vlastní kapitál 
připadající na 

nekontrolní 
podíly 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek k 1. 1. 2019 50 000 10 000 528 208 102 720 690 928 27 991 718 920 
Čistý zisk roku 2019 - - - 102 890 102 890 4 548 107 438 
Ostatní úplný výsledek hospodaření - - - - - - -  

Úplný výsledek hospodaření roku 2019 - - - 102 890 102 890 4 548 107 438 

Rozdělení výsledku hospodaření - - 102 720 -102 720 - - - 
Akvizice nekontrolních podílů - - - - - - - 
Výplata dividend - - - - - - - 

Zůstatek k 31. 12. 2019 50 000 10 000 630 928 102 890 793 819 32 539 826 358 

Zůstatek k 1. 1. 2020 50 000 10 000 630 928 102 890 793 819 32 539 826 358 
Čistý zisk roku 2020 - - - 93 813 93 813 5 548 99 361 
Ostatní úplný výsledek hospodaření - - - - - - -  

Úplný výsledek hospodaření roku 2020 - - - 93 813 93 813 5 548 99 361 

Rozdělení výsledku hospodaření - - 102 890 - 102 890 - - - 
Akvizice nekontrolních podílů - - - - - - - 
Výplata dividend - - -95 796 - - 95 796 - - 95 796 

Zůstatek k 31. 12. 2020 50 000 10 000 638 023 93 813 791 836 38 087 829 923 
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1. Základní informace o společnosti/skupině 

 
NH – TRANS, SE (dále jen „Společnost”, „konsolidující společnost“ nebo „mateřská společnost“) je 
evropská společnost, která vznikla dne 31. srpna 1992 a sídlí v ulici Poděbradova 843/28, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika. Její identifikační číslo je 476 79 115 
 
Společnost je mateřskou společností skupiny podniků (dále jako „Skupina“) a přiložená konsolidovaná 
účetní závěrka je sestavena dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. 
Konsolidační celek tvoří konsolidující společnost a konsolidované společnosti skupiny. 
 
Hlavním předmětem podnikání  Skupiny   je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství a provozování drážní 
dopravy. Za dobu svého působení má bohaté zkušenosti a v dnešní době se řadí k předním českým a 
středoevropským zasílatelským skupinám.  
 
Do konsolidačního celku jsou zahrnuty ovládané a řízené společnosti, v nichž má Společnost podíl na 
uplatňovaných hlasovacích právech vyšší než 50 % a společný podnik Ostravská dopravní společnost, 
a.s.. 
 
K 31. prosinci 2020 vlastnila společnost ARZU VENTURES LIMITED, 4 Naxou Street, 1070 Nicosia, Kypr 
100% podíl na základním kapitálu Společnosti. 
 
Složení orgánů společnosti k 31. prosinci 2020 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Ing. Marián Šimlovič 16. 4. 2018 16. 4. 2018 
 člen Mgr. Ján Almáši 16. 4. 2018 16. 4. 2018 
 členka Ing. Šárka Briestenská 2. 11. 2015 2. 11. 2015 
 člen Lukáš Tichavský 1.7.2019 1.7.2019 

Dozorčí rada předseda  Ing. Peter Malec 14. 2. 2018 14. 2. 2018 
 člen Ing. Ľubomír Loy 14. 2. 2018 14. 2. 2018 
 člen Ing. Fridrich Rácz 1. 11. 2018 1. 11. 2018 
 
 
V roce 2020 nedošlo k následujícím změnám ve složení orgánů Společnosti. 
 
Základní popis konsolidovaných společností 
 

  

Majetkový podíl a podíl na hlasovacích 
právech držený skupinou 

Název podniku 
Metoda 
konsolidace 31. prosinec 2020 31. prosinec 2019 

Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. Plná 80% 80% 

NH -TRANS Travel Agency s.r.o. Plná 95% 95% 

Bohumín terminál, a.s. Plná 70% 70% 

Ostravská dopravní společnost, a.s. Ekvivalenční 50% 50% 
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Dceřiné společnosti: 
 
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. 
 
Založení: 1. 1. 2017 
Právní forma: akciová společnost 
Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B,vložka 10897 
Sídlo: U Tiskárny 616/9, Ostrava 702 00 
IČ: 056 63 041 

 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
- provozování drážní dopravy 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
 
 
Složení orgánů Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. k 31. prosinci 2020 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Ing. Roman Šraga 1. 1. 2017  1. 1. 2017 
 člen Břetislav Radvanský 2. 3. 2020 2. 3. 2020 
 členka Ing. Šárka Briestenská  1. 1. 2017  1. 1. 2017 
 člen Ing. Petr Kunčar  1. 1. 2017  1. 1. 2017 

Dozorčí rada předseda Ing. Ján Vošček  1. 1. 2017 1. 1. 2017 
 člen Ing. Marián Šimlovič 16. 4. 2018 16. 4. 2018 
 člen Ivan Bednárik 14. 5. 2017 14. 5. 2017 
 
V průběhu roku 2020 došlo k organizačním změnám v orgánech společnosti. V březnu 2020 došlo ke 
změne v představenstvu. Dne 2.3.2020 byla valnou hromadou odvolána Martina Mintělová. Ve funkci ji 
nahradil Břetislav Radvanský. Dne 16.12.2020 se konala valná hromada, která s účinností k 31.12.2020 
odvolala pána Ivana Bednárika a nově s účinností od 1.1.2021 jmenovala novým členem dozorčí rady 
pána Ing. Tomáše Tótha. 
 
Bohumín terminál, a.s. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 
- klempířství a opravy karosérií 

 
 
Složení orgánů Bohumín terminál, a.s. k 31. prosinci 2020 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Mgr. Ján Almáši 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Ing. Angel Bratovanov 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Tomáš Zmrlík 11. 2. 2020 11. 2. 2020 

Dozorčí rada předseda  Ing. Roman Šraga 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Ing. Marian Frko 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 člen Ing. David Matejov 6. 6. 2018 6. 6. 2018 
 
 
V průběhu roku 2020 došlo k organizačním změnám v orgánech společnosti, v únoru 2020 byl z dozorčí 
rady odvolán pán Michal Zimmermann a s účinností k 11.2.2020 byl jmenován novým členem dozočí rady 
pán Tomáš Zmrzlík 

Založení: 15. 12. 2016 
Právní forma: akciová společnost 
Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B,vložka 10888 
Sídlo: Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 056 19 025 
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NH – TRANS Travel Agency s.r.o. 
 
Založení: 28. 1. 1999 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Zapsána: C 20108 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Sídlo: Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 258 29 807 

 
Složení orgánů Bohumín terminál, a.s. k 31. prosinci 2020 
 

 funkce  jméno vznik funkce 

Jednatel jednatel Jana Blaschková 8.2.2000 
 
 
Společný podnik  
 
Ostravská dopravní společnost, a.s. 
 
Založení: 30. 5. 1995 
Právní forma: akciová společnost 
Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl B,vložka 1040 
Sídlo: U Tiskárny 616/9, Ostrava 702 00 
IČ: 607 93 171 

 
 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
- provozování drážní dopravy v rozsahu licencí vydaných drážním úřadem 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
 
Složení orgánů Ostravská dopravní společnost, a.s. k 31. prosinci 2020 
 

 funkce  jméno vznik funkce vznik členství 

Představenstvo předseda Ing. Roman Šraga 10. 2. 2015  10. 2. 2015 
 místopředseda Ing. Marek Šafarčík  2. 3. 2020 2. 3. 2020 
 členka Ing. Šárka Briestenská  13. 12. 2017  13. 12. 2017 

Dozorčí rada předseda Ivan Bednárik 10. 1. 2017 1. 1. 2017 
 místopředseda Ing. Ján Vošček 14. 5. 2018 14. 5. 2018 
 člen Tomáš Tóth 10. 1. 2017 1. 1. 2017 
 
 
V průběhu roku 2020 došlo k organizačním změnám v orgánech společnosti. V březnu 2020 došlo ke 
změne v představenstvu. Dne 2.3.2020 byla valnou hromadou odvolána Martina Mintělová. Ve funkci ji 
nahradil Ing. Marek Šafarčík. Dne 16.12.2020 se konala valná hromada, která s účinností k 31.12.2020 
odvolala pána Ivana Bednárika a nově s účinností od 1.1.2021 jmenovala novým členem dozorčí rady 
pána Roberta Heděnce. 
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2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 

 
Prohlášení o shodě 
 
Konsolidované finanční výkazy byly sestaveny podle zákonů platných v České republice a v souladu s 
Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), včetně výkladů vydaných Výborem pro 
interpretace IFRS („IFRIC“), platných v Evropské unii, zveřejněných a platných pro výkazní období od  1. 
ledna 2020. 
 
Východiska sestavování účetní závěrky 
 
Konsolidované finanční výkazy byly připraveny na základě předpokladu pokračujícího podniku a sestaveny 
za použití oceňovací báze historických cen, kromě finančních aktiv a závazků, které byly vykázány v jejich 
reálné hodnotě a dále s výjimkou případů, kdy IFRS vyžaduje jiný způsob oceňování, jak je uvedeno níže 
v účetních pravidlech.  
 
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosinece 2018 byla první, kterou společnost připravila v 
souladu s IFRS.  
 
 
Tyto konsolidované finanční výkazy zahrnují konsolidovaný výkaz o finanční situaci, konsolidovaný výkaz 
zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku, konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu a konsolidovaný 
výkaz peněžních toků.  
 
Prezenční měnou (měna vykazování) konsolidovaných výkazů v této účetní závěrce je česká koruna („Kč“) 
a veškeré hodnoty jsou vyjádřeny v tisících korunách českých („tis. Kč“), pokud není výslovně uvedeno 
jinak.  
 
Sestavení finančních výkazů podle IFRS vyžaduje použití jistých důležitých účetních odhadů. Vyžaduje 
také úsudek vedení ohledně uplatnění skupinových účetních politik. Složité úvahy a úsudky v oblasti, pro 
něž jsou předpoklady a odhady pro konsolidované finanční výkazy podstatné, jsou uvedeny v příloze.    
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3. Standardy a interpretace nově přijaté v roce 2020 

 
Přijaté účetní zásady se až na výjimky neliší od zásad použitých v minulém účetním období. K 1. 1. 2020 
Skupina přijala níže uvedené nové nebo novelizované standardy a interpretace schválené Evropskou unií: 
 
IAS 1, IAS 8 (od 1.1.2020) – úprava definice pojmu “významný” 
Definice důležitého účetního konceptu, pojmu významný, účetní jednotce pomáhá při rozhodování, zda 
mají být určité informace zahrnuty do účetní závěrky Nová definice tohoto pojmu: Informace jsou 
významné, pokud lze důvodně očekávat, že by jejich opomenutí, chybné uvedení nebo zastření mohlo 
ovlivnit rozhodnutí primárních uživatelů účetní závěrky pro obecné účely přijímaná na základě této účetní 
závěrky, která poskytuje finanční informace o konkrétní účetní jednotce. 
 
IFRS 3 (od 1.1.2020) -  Definice podniku - úpravy IFRS 3  
Cílem je vyřešit obtíže, které účetním jednotkám způsobuje rozhodování, zda nabyly podnik nebo skupinu 
aktiv. 
 
IBOR reforma 1. část (od 1.1.2020) - Reforma referenčních úrokových sazeb (IBOR) - úpravy IFRS 9, IAS 
39 a IFRS 7  
 
Aktualizace dokumentu Změny odkazů na Koncepční rámec ve standardech IFRS (od 1.1.2020) 
Úpravy dokumentu Změny odkazů na Koncepční rámec ve standardech IFRS, jejichž prostřednictvím jsou 
dotčené standardy upraveny tak, aby odkazovaly na nový Rámec. Ne všechny úpravy však aktualizují 
odkazy na Rámec a citace z něj tak, aby odkazovaly na novelizovaný Koncepční rámec. Některá 
ustanovení pouze nově specifikují, na kterou verzi  Rámce odkazují, nebo uvádějí, že definice obsažené 
v příslušném standardu nebyly aktualizovány podle nových definic stanovených v novelizovaném 
Koncepčním rámci. 
 
IFRS 16 (od 1.6.2020) - Úpravy IFRS 16 - Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií covid-19  
Dodatek ke standardu IFRS 16 poskytuje nájemcům volitelnou možnost posouzení, zda úleva 
na nájemném v důsledku pandemie covid-19 představuje modifikaci leasingu. Nájemci se mohou 
rozhodnout, zda budou účtovat o takové úlevě stejně, jako kdyby tato změna nepředstavovala modifikaci 
leasingu. 
 
Aplikace revizí neměla na účetní závěrku Skupiny významný vliv. 
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4. Nové standardy IFRS, novely standardů a jejich interpretace, které ještě nejsou účinné. 

Skupina v současné době vyhodnocuje potenciální dopady nových a novelizovaných standardů a 
interpretací, které budou závazné, resp. budou schváleny EU k 1. 1. 2021 nebo po tomto datu. Z hlediska 
činnosti Skupiny mají největší význam následující standardy a interpretace: 
 
IBOR reforma 2. část (od 1.1.2021) - Reforma referenčních úrokových sazeb (IBOR) - úpravy IFRS 9, IAS 
39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 
 
IFRS 4 (od 1.1.2021) -  Úpravy IFRS 4 Pojistné smlouvy–odložení účinnosti IFRS 9 
 
IAS 16 (od 1.1.2022*) -  Úpravy IAS 16–Příjmy před zamýšleným použitím 
Novelizace standardu IAS 16 v části příjmy před zamýšleným použitím stanovuje, že není možné snižovat 
pořizovací ceny u pozemků, budov a zařízení o jakékoli příjmy z prodeje položek před uvedením do stavu 
potřebného k používání aktiva. Příjmy z prodeje takových položek jsou tudíž součástí hospodářského 
výsledku. 
 
IAS 37 (od 1.1.2022*) - Nevýhodné smlouvy–náklady na splnění smlouvy 
Úpravy IAS 37 stanovují, že náklady na splnění smlouvy zahrnují náklady, které se přímo týkají smlouvy. 
Mohou to být buď přírůstkové náklady na splnění smlouvy, nebo alokace jiných nákladů, které se přímo 
týkají plnění smluv. 
 
IAS 1 (od 1.1.2023*) - Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé 
Úpravy IAS 1 se týkají vykazování závazků a upřesňují, že klasifikace závazků na krátkodobé  
a dlouhodobé by měla vycházet z práv, která existují na konci účetního období. 
 
IFRS 3 (od 1.1.2023*) - Odkaz na Koncepční rámec 
Úpravy aktualizující reference standardu na Koncepční rámec pro účetní výkaznictví, beze změn  
požadavků pro podnikové kombinace. 
 
IFRS 17 (od 1.1.2023*) - Pojistné smlouvy 
 
* K 31. prosinci 2020 nebylo přijato Evropskou unií (uvedené datum představuje datum účinnosti podle 
IASB). 
 
Skupina nepředpokládá, že některé z výše uvedených standardů, revizí nebo novel uplatní před termínem 
jejich závazné platnosti. 
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5. Přehled obecných účetních zásad. 

Funkční měna a měna vykazování 

Položky obsažené v účetní závěrce Skupiny jsou oceněny měnou, která nejlépe zobrazuje ekonomickou 
podstatu zásadních událostí a okolností týkajících se daného subjektu („funkční měna“). Účetní závěrka je 
prezentována v českých korunách, což je funkční měna i měna vykazování Skupiny. 

Transakce v cizích měnách a zůstatky v cizích měnách 

Transakce v cizích měnách jsou účtovány přepočtené na funkční měnu s použitím denního kurzu. Zisky 
a ztráty vyplývající z úhrady těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a pasiv v cizích měnách jsou 
vykazovány ve výkazu zisku a ztráty, s výjimkou transakcí k zajištění peněžních toků přeceněných do 
vlastního kapitálu. Zůstatky peněžních položek v cizích měnách se na konci roku přeceňují kurzem 
platným ke konci roku. Zůstatky nepeněžních položek, které jsou vedeny v historických cenách 
vyjádřených v cizí měně, se na konci roku nepřeceňují, ale vykáží za použití směnného kurzu k datu 
transakce. 

Pozemky, budovy a zařízení 

Nemovitosti, stroje a zařízení jsou prvotně zaznamenány v pořizovací ceně a jsou s výjimkou pozemků 
odpisovány, jak je uvedeno níže. Zůstatková hodnota zahrnuje i případné snížení hodnoty aktiva (snížení 
hodnoty). Pozemky jsou následně zachyceny pořizovací cenou sníženou o opravné položky na snížení 
hodnoty.  

Pořizovací cena nemovitostí, strojů a zařízení zahrnuje veškeré náklady, které přímo souvisejí s uvedením 
jednotlivých položek hmotných aktiv do stavu umožňujícího předpokládané použití. 

Vlastní náklady, které se používají pro ocenění majetku vyrobeného ve Skupině, zahrnují materiálové 
náklady, přímé mzdové náklady a příslušnou část výrobních režijních nákladů 

Veškeré čisté zisky (přínosy) či ztráty vzniklé v souvislosti s vyřazením jsou účtovány do ostatních 
provozních nákladů, tj. čistý zisk či ztráta je určena jako rozdíl mezi čistým výnosem z vyřazení/prodeje       
a vykázanou účetní hodnotou aktiva. 

Pro druh majetku - železniční vagóny přistoupila Skupina na komponentní odepisování 

Hmotná aktiva, s výjimkou pozemků, jsou odpisována rovnoměrně počínaje okamžikem jejich 
připravenosti k užívání. Odpisování se přerušuje k okamžiku odúčtování aktiva nebo je-li hmotné aktivum 
klasifikováno jako aktivum držené k prodeji, a to k okamžiku, který nastane dříve. Hmotná aktiva jsou 
odepisována do jejich zbytkové hodnoty, která představuje předpokládanou realizační cenu k okamžiku, 
kdy Skupina předpokládá, že přestane dané aktivum využívat při své činnosti. 

Odpisování se nepřerušuje, pokud je aktivum dočasně v nečinnosti nebo mimo aktivní provoz (v případě, 
že není plně odepsáno). 

Technické zhodnocení, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku 40 tis. Kč, 
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku v souladu s Interní směrnicí. V opačném 
případě jej účetní jednotka proúčtuje do nákladů. Běžné opravy  a údržba se účtují do nákladů. 

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč se odpisuje jednorázově do nákladů.  

Předpokládané doby životnosti použité v této účetní závěrce jsou následující: 

 Počet let 

Stroje, přístroje a zařízení 2 – 5 

Dopravní prostředky – osobní a nákladní 4 

Dopravní prostředky – železniční vagóny a lokomotivy 8 – 20 

Přípojky 20 

Budovy a stavby 30, 50 

 

U pozemků se předpokládá neomezená životnost, a proto nejsou odepisovány. 
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Zbytkové hodnoty a životnost aktiv jsou ke každému rozvahovému dni revidovány a v případě potřeby 
upraveny. 

Nehmotná aktiva 

Nehmotná aktiva se oceňují pořizovací cenou. Nehmotná aktiva vyrobená ve Skupině nejsou, s výjimkou 
výdajů na vývoj, aktivována a výdaje se účtují do nákladů v roce, v němž byly vynaloženy.  

Účetní hodnota nehmotných aktiv se prověřuje z hlediska možného snížení v případě, že události 
nebo změna skutečností naznačují, že účetní hodnota majetku je vyšší než jeho zpětně získatelná 
hodnota. 

Technické zhodnocení, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku 40 tis. Kč, 
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. V opačném případě jej účetní jednotka 
proúčtuje do nákladů v souladu s Interní směrnicí U-8. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se odpisuje jednorázově do nákladů.  

Nehmotná aktiva se odpisují rovnoměrně po předpokládanou dobu použitelnosti 3 let.  

Investice a ostatní finanční aktiva  

Skupina klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií: Finanční aktiva přeceňovaná na reálnou 
hodnotu s dopadem do výkazu zisku a ztráty, finanční aktiva přeceňovaná naběhlou hodnotou a finanční 
aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku hospodaření. 

Finanční aktiva získaná především za účelem vytváření zisku z krátkodobých cenových fluktuací jsou 
klasifikována jako finanční aktiva přeceňovaná na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu zisku a ztráty    
a jsou zahrnuta do krátkodobých aktiv.  

Investice, které generují peněžní toky, jež jsou „výhradně splátkami jistiny a úroků“ z nesplacené částky 
jistiny, a které Skupina drží za účelem inkasa smluvních peněžních toků, se následně přeceňují naběhlou 
hodnotou, jsou zahrnuty do běžných nebo do dlouhodobých aktiv v závislosti na období, ve kterém 
proběhne jejich vypořádání. Takováto aktiva jsou vedena v zůstatkové hodnotě za použití metody 
efektivních úrokových sazeb a jsou zahrnuty do běžných nebo do dlouhodobých aktiv v závislosti na 
období, ve kterém proběhne jejich vypořádání.  

Finanční aktiva, která má Skupina v úmyslu držet po dobu neurčitou, avšak má možnost je prodat 
z důvodů řešení likvidity nebo změny úrokové sazby se oceňují reálnou hodnotou s dopadem do ostatního 
úplného výsledku hospodaření. Tyto investice jsou zahrnuty do položky dlouhodobých aktiv, pokud vedení 
nemá výslovný záměr držet je po dobu kratší než 12 měsíců od rozvahového dne nebo pokud není nutné 
je prodat s cílem zvýšit pracovní kapitál. V takovém případě jsou zahrnuty do krátkodobých aktiv.  

Dluhové nástroje se oceňují reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku hospodaření, 
pokud jsou splněny obě následující podmínky: držba finančního nástroje se řídí určitým obchodním 
modelem, jehož cíl je naplňován inkasem smluvních peněžních toků nebo prodejem finančního aktiva)      
a na základě smluvních podmínek daného finančního aktiva vznikají ke stanoveným datům peněžní toky, 
které jsou výhradně splátkami jistiny a úroků z nesplacené jistiny. Tyto dluhové finanční nástroje se 
následně přeceňují reálnou hodnotou a související zisky nebo ztráty vyplývající z její změny se vykazují do 
ostatního úplného výsledku hospodaření. Úrokové výnosy a kurzové rozdíly se účtují do výnosů, resp. do 
nákladů. Při odúčtování finančního nástroje se související zisky nebo ztráty, které byly původně vykázány 
v ostatním úplném výsledku hospodaření, převedou do výkazu zisku a ztráty. 

Vedení určí příslušnou klasifikaci finančních investic v době jejich koupě a toto zařazení v souladu s IFRS 
9 pravidelně přehodnocuje. 

Veškeré nákupy a prodeje finančních aktiv se vykazují k datu sjednání obchodu, tedy k datu, ke kterému 
se Skupina zaváže dané aktivum koupit nebo prodat. Pořizovací cena zahrnuje všechny transakční 
náklady související s nákupem. Finanční aktiva přeceňovaná na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu 
zisku a ztráty a finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku 
hospodaření jsou následně vedena v reálné hodnotě, zatímco investice držené do splatnosti jsou vedeny 
v zůstatkové hodnotě za použití metody efektivních úrokových sazeb. 

Realizované a nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty finančních aktiv 
přeceňovaných na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu zisku a ztráty se účtují do výkazu zisku a ztráty 
v období, v němž nastanou. Naproti tomu nerealizované zisky a ztráty u dluhových nástrojů oceňovaných 
reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku hospodaření se účtují do ostatního úplného výsledku 
hospodaření v období, v němž nastanou.  
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Snížení hodnoty finančních aktiv 

Finanční aktiva nebo skupiny finančních aktiv jsou minimálně jednou ročně k rozvahovému dni 
prověřovány na snížení hodnoty. 

U všech dluhových nástrojů neoceňovaných reálnou hodnotou s dopadem do výkazu zisku a ztráty 
Skupina tvoří opravné položky na očekávané úvěrové ztráty. Nejprve vždy k rozvahovému dni posoudí, 
zda se úvěrové riziko související s daným finančním nástrojem od jeho provotního zaúčtování významně 
zvýšilo. Je-li tomu tak, vytvoří opravnou položku v částce odpovídající očekávané výši ztráty po celou 
zbývající dobu trvání finančního nástroje. Jestliže se úvěrové riziko související s daným finančním 
nástrojem od jeho provotního zaúčtování významně nezvýšilo, vytvoří opravnou položku na 12měsíční 
očekávané ztráty. 

(1) Aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou 

Pokud události naznačují, že u finančního nástroje oceňovaného naběhlou hodnotou došlo od jeho 
prvotního zaúčtování ke zvýšení úvěrového rizika výše ztráty je stanovena jako rozdíl mezi účetní 
zůstatkovou hodnotou aktiva a aktuální hodnotou očekávaných budoucích finančních toků diskontovaných 
původní efektivní úrokovou sazbou aktiva. Účetní zůstatková hodnota aktiva je snížena buď přímo, nebo 
prostřednictvím účtu opravných položek. Výše ztráty je zohledněna ve výkazu zisku a ztráty. 

U pohledávek z obchodního styku a smluvních aktiv Skupina používá pro výpočet očekávaných úvěrových 
ztrát zjednodušenou metodu. V rámci této metody není nutné sledovat změny úvěrového rizika, protože 
Skupina vždy k rozvahovému dni zaúčtuje opravnou položku ve výši ztráty po zbývající dobu trvání 
finančního nástroje. Účetní hodnota pohledávky je snížena pomocí opravné položky. Takto snížená 
hodnota pohledávky je odúčtována, pokud jsou pohledávky identifikovány jako nevymahatelné nebo jsou 
prodány. 

(2) Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku hospodaření 

Očekávané úvěrové ztráty u dluhových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou s dopadem do ostatního 
úplného výsledku hospodaření nesnižují účetní hodnotu těchto aktiv vykázanou ve výkazu finanční pozice, 
tj. reálnou hodnotu, jíž byly tyto nástroje oceněny. Související opravná položka se vykazuje v ostatním 
úplném výsledku hospodaření jako akumulovaná ztráta a současně se stejná částka zaúčtuje na vrub 
nákladů. Při odúčtování finančního nástroje se související akumulovaná ztráta převede z ostatního 
úplného výsledku hospodaření do výkazu zisku a ztráty. 

Odúčtování finančních aktiv 

Finanční aktivum je odúčtováno pokud: 

a) zanikla práva na finanční toky v souvislosti s aktivem, 

b) Skupina má právo na finanční toky v souvislosti s aktivem, ale dá se předpokládat, že všechny tyto 
toky bude povinna v rámci zvláštního ujednání („pass-through“) bezodkladně převést třetí straně,  

c) Skupina převedla svá práva na peněžní toky z finančních aktiv a přitom buď v podstatné míře 
převedla všechna rizika a odměny plynoucí z finančních aktiv nebo rizika a odměny ani nepřevedla 
ani v podstatné míře nepodržela, ale převedla kontrolu nad finančním aktivem. 

Zásoby 

Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, nebo realizovatelnou hodnotou, je-li nižší. 

Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s dopravou zásob 
na současné místo určení a jejich uvedením do současného stavu, a účtuje se o ní s použitím metody 
váženého aritmetického průměru  

Realizovatelná hodnota je stanovena jako rozdíl mezi odhadovanou prodejní cenou v rámci běžné činnosti 
podniku a odhadovanými náklady vynaloženými na dokončení služeb, příp. výrobků a uskutečnění jejich 
prodeje. 

  



NH - TRANS, SE 
 
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020 
(v tis. Kč)  

Příloha ke konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.                                                       
14 

 

Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 

Pohledávky z obchodního styku se vykazují v nominální hodnotě snížené o případné ztráty ze snížení 
hodnoty. U pohledávek z obchodního styku a ostatních pohledávek Skupina používá pro výpočet 
očekávaných úvěrových ztrát zjednodušenou metodu. V rámci této metody není nutné sledovat změny 
úvěrového rizika, protože Skupina vždy k rozvahovému dni zaúčtuje opravnou položku ve výši ztráty po 
zbývající dobu trvání finančního nástroje.  

Nedobytné pohledávky Skupina odpisuje při jejich zjištění přímo do nákladů. 

Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peníze a peněžní ekvivalenty tvoří peníze na bankovních a jiných bankovních účtech a v hotovosti, 
krátkodobé vklady a směnky s původní splatností maximálně do tří měsíců.  

Pro účely přehledu o peněžních tocích peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují výše definované peněžní 
prostředky a peněžní ekvivalenty, ale nikoliv nesplacené bankovní kontokorentní úvěry.  

Finanční závazky 

Úvěry a finanční výpomoci se při prvotním zaúčtování oceňují pořizovací cenou, která se rovná reálné 
hodnotě přijatého plnění snížené o náklady spojené s poskytnutím úvěru nebo finanční výpomoci. 

Úvěry a finanční výpomoci se následně přeceňují zůstatkovou hodnotou, a to s použitím metody efektivní 
úrokové sazby. 

Úvěry jsou klasifikovány jako krátkodobé závazky, pokud Skupina nemá bezpodmínečné právo splatit úvěr 
za více jak 12 měsíců. 

Zaměstnanecké požitky 

(1) Důchodové pojištění a penzijní připojištění 

Skupina hradí pravidelné odvody do státního rozpočtu k financování státního důchodového pojištění           
s využitím sazeb platných v průběhu období na základě hrubých mezd. Odvody do státního rozpočtu 
k financování státního důchodového pojištění odpovídají plánu definovaných příspěvků. Skupina nemá 
žádné dodatečné náklady s tímto pojištěním po uskutečnění platby. Náklady související s odvody jsou 
zúčtovány ve výkazu zisku a ztráty ve stejném období jako související mzdy a platy.  

(2) Odměny 

Skupina účtuje o odměnách zaměstnancům vztahujících se k danému účetnímu období v souladu 
s očekávaným plněním cílů Skupinyi zohledňujících vybrané klíčové charakteristiky hospodaření. Skupina 
zaúčtuje dohadnou položku na odměny v případech, kdy je k nim smluvně zavázána, anebo pokud běžná 
minulá praxe vytváří současný závazek. 

Leasing 

Rozhodnutí o tom, zda smlouva je leasingem nebo leasing obsahuje, je založeno na ekonomické podstatě 
transakce k datu počátku leasingu a vyžaduje posouzení toho, zda splnění závazku ze smlouvy je závislé 
na použití konkrétního aktiva nebo aktiv a zda smlouva převádí právo užívat toto aktivum. 
 
Skupina neaplikuje standard IFRS 16 na leasing nehmotných aktiv, avšak byly identifikovány smlouvy, 
u kterých Skupina rozeznala nehmotné aktivum z práva k užívání. Jde o případy, kdy Skupina pořizuje 
právo na umístění reklamy na budově či jiném hmotném aktivu. 
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Skupina jako nájemce 
 
Skupina používá jednotný přístup k vykazování a oceňování všech leasingů, s výjimkou krátkodobých 
nájmů a nájmů aktiv s nízkou hodnotou. Skupina účtuje o závazcích z leasingu za účelem provádění 
leasingových plateb a o aktivech z užívání, která představují právo používat podkladová aktiva. 
Leasingové splátky u krátkodobých leasingů a leasingů aktiv s nízkou hodnotou se vykazují jako náklad 
rovnoměrně po dobu nájmu. 
 
a) Závazek z leasingu 

K datu zahájení leasingu Skupina vykáže leasingové závazky oceněné současnou hodnotou 
leasingových plateb, které mají být provedeny po dobu trvání leasingu. Leasingové splátky zahrnují 
fixní platby očištěné o veškeré pohledávky z leasingových pobídek, variabilní leasingové platby, které 
závisí na indexu nebo sazbě, a částky, u nichž se očekává, že budou vyplaceny na základě záruk 
zbytkové hodnoty. Variabilní splátky leasingu, které nezávisí na indexu nebo sazbě, se vykazují jako 
náklady v období, ve kterém nastane událost nebo stav, který tuto platbu zapříčiní. 
 
Při výpočtu současné hodnoty leasingových plateb Skupina používá svou přírůstkovou úrokovou 
sazbu k datu zahájení leasingu, protože implicitní úroková sazba z leasingu není snadno 
stanovitelná. Po datu zahájení se částka leasingových závazků zvyšuje o naběhlé úroky a snižuje o 
provedené leasingové platby. Kromě toho je účetní hodnota leasingových závazků přehodnocována, 
pokud dojde k modifikaci leasingu, tj. ke změně doby nájmu, změně leasingových splátek (např. ke 
změnám budoucích plateb vyplývajících ze změny indexu nebo sazby, které jsou použité k určení 
výše leasingové splátky) nebo ke změně v posouzení možnosti nákupu podkladového aktiva. 
 
Přírůstková výpůjční sazba je úroková sazba, kterou by Skupina musela zaplatit v případě, že by si 
na obdobně dlouhé období a s obdobným zajištěním vypůjčila finanční prostředky nezbytné pro 
získání aktiva obdobné hodnoty jako aktivum z práva k užívání v obdobném ekonomickém prostředí. 
Skupina odhaduje přírůstkovou úrokovou sazbu za použití pozorovatelných vstupů (jako jsou tržní 
úrokové sazby), jsou-li k dispozici, a odhad provádí samostatně pro každou entitu (v závislosti na 
individuálním úvěrovém ratingu dceřiné společnosti). 

U smluv, které jsou uzavřeny na dobu neurčitou, Skupina uplatňuje úsudek pro stanovení očekávané 
doby nájmu. 

 
b) Aktiva z práva k užívání 

Skupina vykazuje aktiva z práva k užívání k datu zahájení leasingu (tj. k datu, kdy je podkladové 
aktivum k dispozici k použití). Aktiva s právem k užívání jsou oceněna pořizovací cenou sníženou 
o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty a jsou upravena o případné přehodnocení leasingových 
závazků. Náklady na aktiva s právem k užívání zahrnují částku vykázaných leasingových závazků, 
počáteční přímé náklady a leasingové platby provedené k datu zahájení nebo před datem zahájení 
mínus veškeré přijaté leasingové pobídky. Aktiva s právem užívání se odpisují rovnoměrně po dobu 
trvání leasing.  
 

Skupina jako pronajímatel 
 
Skupina pronajímá hmotný majetek včetně vlastních hmotných aktiv a aktiva z práv k užívání. Skupina 
klasifikuje leasingy jako finanční nebo operativní. Operativní leasing je leasing, ve kterém Skupina 
nepřevádí v podstatě všechna rizika a výhody plynoucí z vlastnictví aktiv. 
 
Výnosy z pronájmu plynoucí z operativního leasingu se účtují rovnoměrně po dobu trvání leasingu 
a zahrnují se do výnosů ve výsledku hospodaření z důvodu své provozní povahy. 
 
U leasingů klasifikovaných jako finanční leasing Skupina vykazuje čistou investici do leasingu oceněnou 
jako současnou hodnotu leasingových plateb, které mají být provedeny po dobu leasingu. Při výpočtu 
současné hodnoty čisté investice do leasingu Skupina používá implicitní úrokovou sazbu leasingu. 
V případě subleasingu, není-li implicitní úroková sazba snadno stanovitelná, použije Skupina diskontní 
sazbu použitou pro hlavní leasing. 
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Rezervy 

Rezervy jsou tvořeny v případech, kdy Skupina bude v budoucnosti nucena hradit současný závazek a je 
možné spolehlivě odhadnout výši odtoku prostředků nezbytných k vypořádání tohoto závazku. Pokud 
Skupina očekává náhradu nákladů, například na základě pojistné smlouvy, vykazuje se taková náhrada 
jako samostatné aktivum, avšak pouze v případě, že realizace náhrady je prakticky jistá. 

Vykazování výnosů 

O výnosech ze smluv se zákazníky se účtuje v okamžiku, kdy Skupina splní závazek k plnění, 
a to převedením přislíbeného zboží nebo služby na zákazníka (tj. v momentě přechodu kontroly 
nad zbožím/službou na zákazníka).  

Zaúčtováné tržby reflektují primárně dodané služby a ostatní dodávky. O výnosech společnost účtuje, 
pokud je téměř jisté, že dojde ke zvýšení ekonomických užitků společnosti a toto zvýšení lze spolehlivě 
ocenit. 

Výnosy ze smluv a související vynaložené náklady, které se vztahují ke smlouvám o zhotovení, jsou 
zaúčtovány jako výnosy, resp. náklady, podle procenta dokončenosti nasmlouvaných prací. Procento 
dokončenosti je určeno jako podíl vynaložených nákladů k celkovým plným nákladům, které jsou u 
zakázky očekávány. Pokud se však očekává ze smlouvy ztráta, je zaúčtována v plné výši ihned bez 
ohledu na procento dokončenosti dané smlouvy o zhotovení. 

Pohledávkou se rozumí právo Skupiny na protihodnotu, které je nepodmíněné. Právo na protihodnotu je 
nepodmíněné v případě, že je před splatností úhrady této protihodnoty vyžadováno pouze prosté plynutí 
času.  

Splatná a odložená daň  

Náklad daně z příjmů představuje splatnou a odloženou daň.  

Splatná daňová pohledávka a závazek kalkulované za běžné nebo předchozí období jsou vykazovány 
v hodnotě očekávaného plnění od správce daně nebo placené správci daně. Pro kalkulaci daně jsou 
použity daňové sazby a uplatněny právní ustanovení, které jsou platné nebo vydané k datu účetní závěrky.  

Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny dočasné rozdíly vzniklé 
mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou v účetní 
závěrce. Odložená daň je vypočtena s použitím schválených daňových sazeb a právních ustanovení, která 
budou účinná v době, kdy dojde k realizaci aktiva, nebo vyrovnání závazku. 

Odložená daňová pohledávka se uznává u všech odčitatelných přechodných rozdílů v rozsahu, v jakém je 
pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se bude moci využít odčitatelný přechodný rozdíl, bude 
dosažen. 

Skupina účtuje o daňových dopadech transakcí a událostí shodným způsobem, jako o samotných 
transakcích a událostech. Daňové dopady transakcí a událostí, které jsou zúčtovány ve výkazu zisku 
a ztráty, jsou též zúčtovány ve výkazu zisku a ztráty. Daňové dopady transakcí a událostí, které jsou 
zúčtovány v ostatním úplném výsledku hospodaření, jsou zúčtovány v ostatním úplném výsledku 
hospodaření. 

Odložená daňová pohledávka a závazek jsou vzájemně započteny v případě, že je dle zákona možné 
započíst daňové aktivum a závazek, a pokud odložené daně podléhají stejnému správci daně. Stejné 
ustanovení je uplatněno i pro vzájemný zápočet běžné daňové pohledávky a závazku.  

Snížení hodnoty aktiv 

Dlouhodobá aktiva jsou minimálně jednou ročně k rozvahovému dni prověřována na existenci indikátorů 
snížení hodnoty. 

Dojde-li k událostem či změnám, které naznačují či mohou způsobit, že účetní zůstatková hodnota aktiva 
může převýšit zpětně získatelnou hodnotu aktiva, nebo v případě, že nehmotná aktiva dosud nebyla 
uvedena do používání, je prověřováno, zda nedošlo ke snížení hodnoty majetku, strojů a zařízení, 
ostatních aktiv a nehmotného majetku. Ztráta v důsledku snížení hodnoty je vykázána ve výši rozdílu,        
o který zůstatková hodnota aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu. Zpětně získatelná hodnota 
je vyšší z čisté prodejní ceny aktiva a jeho hodnoty z užívání. Pro účely posouzení snížení hodnoty jsou 
aktiva slučována do skupin na nejnižším stupni, pro který je možné samostatně identifikovat příchozí 
peněžní toky (penězotvorné jednotky). 
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Podmíněné závazky a podmíněná aktiva 

Způsob, jakým Skupina ošetřuje závazky, u nichž je nejistá částka a časování, závisí na odhadu vedení 
Skupiny týkajícího se částky a časování závazku a pravděpodobnosti odlivu prostředků představujících 
ekonomický prospěch, které budou požadovány při úhradě závazku. Skupina tvoří rezervu, pokud má 
současný závazek (smluvní nebo mimosmluvní), který je důsledkem konkrétní události v minulosti, je 
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících 
ekonomický prospěch a může být proveden spolehlivý odhad částky závazku. O podmíněných závazcích 
není v účetních výkazech účtováno, neboť jejich existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo 
nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou Skupiny. 
Podmíněné závazky jsou průběžně prověřovány tak, aby se zjistilo, zda se odtok prostředků 
představujících ekonomický prospěch nestal pravděpodobným. Pokud je pravděpodobné, že dojde             
k odtoku prostředků představujících ekonomický přínos z důvodu položky, která byla původně považována 
za podmíněný závazek, vykáže se na ni rezerva v účetních výkazech za období, ve kterém ke změně 
pravděpodobnosti došlo.  

Podmíněná aktiva nejsou v účetní závěrce uvedena. Informace o nich by byly uvedeny pouze tehdy, když 
by bylo pravděpodobné, že v souvislosti s nimi poplyne Skupině ekonomický přínos. 

Distribuce dividend 

Výplata dividend akcionářům Skupiny je v účetní závěrce Skupiny vykázána jako závazek v období, kdy je 
výplata dividend schválena akcionáři Skupiny. 

Finanční nástroje 

Finanční nástroje zachycené v rozvaze zahrnují peníze a peněžní ekvivalenty, bankovní účty, finančních 
aktiva, pohledávky, závazky, půjčky (včetně dluhopisů) a deriváty. 

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

V účetní závěrce jsou zohledněny události, které nastaly po rozvahovém dni, a které poskytují dodatečné 
informace o finanční situaci Skupiny k tomuto datu. Ostatní události se uvádějí v příloze k účetní závěrce 
pouze v případě, že jsou významné. 

 
Významné účetní odhady 
Skupina provádí odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Ze své podstaty se účetní odhady pouze 
zřídka budou rovnat skutečným výsledkům.  

Odhady a předpoklady jsou průběžně přehodnocovány a vycházejí z historické zkušenosti a dalších 
faktorů, včetně odhadů budoucích událostí, které jsou s ohledem na okolnosti rozumné. 

Významné odhady a předpoklady, které mohou mít podstatný vliv na aktiva a závazky v průběhu 
následujícího roku jsou uvedeny níže: 

(1) Daň z příjmu a odložená daň 

Skupina účtuje o splatné dani a s ohledem na dočasné rozdíly také o odložené dani. Konečné daňové 
posouzení řady transakcí a kalkulací je v době tvorby odhadů nejisté a určování odloženého daňového 
závazku a pohledávky odráží očekávání, jak budou využita aktiva Skupiny a uhrazeny její závazky. Bude-li 
se konečná výše daňově uznatelných nákladů odchylovat od odhadnutých částek, bude tato odchylka 
zúčtována v období, kdy bude zjištěna.  

Sazba daně z příjmu právnických osob pro zdaňovací období 2020 a dále je 19%. 

(2) Leasing 

Skupina hodnotí povahu uzavřených smluv za účelem posouzení, zda je smlouva uzavřena 
jako leasingová, nebo zda je jejím uzavřením založen leasingový vztah dle standardu IFRS 16 Leasingy. 
Při posouzení jednotlivých smluv bere Skupina v úvahu zejména, zda smlouva nebo část smlouvy, 
poskytuje právo k užívání identifikovaného aktiva po určitou dobu výměnou za protihodnotu. Výše uvedený 
oddíl „Leasing“ obsahuje popis způsobu, jakým Skupina určuje, zda se jedná o leasing z pohledu nájemce 
i pronajímatele a zda se jedná o finanční nebo operativní leasing z pohledu pronajímatele. 
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(3) Snížení hodnoty 

V souladu s požadavky standardu IAS 36 Snížení hodnoty Skupina každoročně posuzuje existenci 
indikátorů snížení hodnoty a provádí testování snížení hodnoty. Posouzení existence indikátorů snížení 
hodnoty a testování snížení hodnoty vyžaduje celou řadu kritických odhadů týkajících se zejména 
plánování budoucích peněžních toků, diskontních sazeb a určení penězotvorných jednotek. Posuzování 
snížení hodnoty dle IAS 36 je prováděno pro dlouhodobý majetek, jehož zůstatkové/účetní hodnoty jsou 
popsány v poznámkách. 

Majetková účast v dceřiné společnosti 

Dceřiné společnosti, v nichž má Skupina přímo či nepřímo podíl s rozhodujícím vlivem, nebo má nad nimi 
jiným způsobem kontrolu, byly konsolidovány. Společnosti jsou konsolidovány ode dne, kdy nad nimi 
Skupina získala kontrolu, a jsou vyloučeny z konsolidace k datu pozbytí této kontroly.  

Podnikové kombinace jsou účtovány s použitím metody koupě. Akvizice je zaúčtována ve výši 
pořizovacích nákladů, jež tvoří částka hotovosti a peněžních ekvivalentů zaplacených za získání kontroly 
nad čistými aktivy pořízené společnosti. Náklady přímo přiřaditelné k akvizici jsou účtovány přímo do 
výkazu zisku a ztráty. Částka nákladů pořízení převyšující reálnou hodnotu čistých aktiv nabyté dceřiné 
společnosti představuje goodwill.  

Kromě případů, které indikovaly snížení hodnoty převáděného aktiva, byly všechny transakce mezi 
společnostmi ve Skupině eliminovány. V případě potřeby byly účetní postupy dceřiných společností 
upraveny tak, aby byl zajištěn soulad s postupy Skupiny a ostatními společnostmi Skupiny.  

Investice do přidružených podniků a společných podniků 

Přidružené společnosti jsou všechny jednotky, ve kterých má Skupina podstatný vliv, avšak nevykonává 
nad nimi kontrolu, což je pravomoc, která bývá obecně spojena s vlastnictvím 20% až 50% hlasovacích 
práv. 

Společný podnik je společné ujednání, v němž strany, které spoluovládají toto ujednání, mají práva na 
čistá aktiva tohoto ujednání. Spoluovládání je smluvně dohodnuté sdílení kontroly nad ujednáním, které 
existuje, když rozhodnutí o relevantních činnostech vyžadují jednomyslný souhlas stran, které sdílejí 
kontrolu. 

Hospodářský výsledek, aktiva a závazky přidružených podniků či společných podniků byly v této 
konsolidované účetní závěrce zachyceny ekvivalenční metodou. Podle ekvivalenční metody se při 
prvotním vykázání investice do přidružených nebo společných podniků vykazují v konsolidovaném výkazu 
o finanční situaci v pořizovací ceně a následně jsou upraveny o podíly Skupiny na zisku nebo ztrátě          
a ostatním úplném výsledku přidruženého nebo společného podniku. Pokud podíl Skupiny na ztrátách 
přidruženého nebo společného podniku převyšuje podíl Skupiny v daném přidruženém nebo společném 
podniku (včetně všech dlouhodobých účastí, které jsou v podstatě součástí čisté investice Skupiny v tomto 
přidruženém nebo společném podniku), Skupina přestane svůj podíl na dalších ztrátách vykazovat. Další 
ztráty se vykazují pouze v případech, kdy Skupině vznikly právní nebo mimosmluvní závazky nebo kdy 
Skupina zaplatila jménem přidruženého nebo společného podniku. 

Investice do přidruženého nebo společného podniku se účtuje pomocí ekvivalenční metody od data, k 
němuž se jednotka, do níž bylo investováno, stane přidruženým podnikem či společným podnikem. Při 
pořízení investice do přidruženého podniku nebo společného podniku se jakýkoliv přebytek pořizovacího 
nákladu akvizice nad podílem Skupiny na čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv a závazků 
přidruženého nebo společného podniku vykazuje jako goodwill, který se zahrnuje do účetní hodnoty 
investice. Jakýkoliv přebytek podílu Skupiny na čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv a závazků 
nad pořizovacím nákladem akvizice se po opětovném posouzení vykáže okamžitě v hospodářském 
výsledku období, ve kterém byla investice pořízena. 

Požadavky standardu IAS 39 se používají k určení, zda je nutné vykazovat ztrátu ze snížení hodnoty  s 
ohledem na investici Skupiny do přidruženého nebo společného podniku. Je-li to nutné, testuje se celá 
účetní hodnota investice (včetně goodwillu) na snížení hodnoty v souladu se standardem IAS 36 Snížení 
hodnoty aktiv jako jedno aktivum srovnáním jeho zpětně získatelné částky (vyšší z hodnoty z užívání a 
reálné hodnoty snížené o náklady na prodej) s účetní hodnotou. 

Všechny vykázané ztráty ze snížení hodnoty tvoří součást účetní hodnoty investice. Všechna storna ztráty 
ze snížení hodnoty jsou vykázána v souladu se standardem IAS 36 do té míry, do jaké se zpětně 
získatelná částka investice následně zvýší. 
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Pokud si Skupina ponechává podíl v dřívějších přidružených či společných podnicích a ponechaný podíl je 
finančním aktivem, Skupina oceňuje veškeré ponechané podíly reálnou hodnotou k tomuto datu a tato 
reálná hodnota je považována za reálnou hodnotu při prvotním zaúčtování finančního aktiva v souladu       
s IAS 39. Rozdíl mezi účetní hodnotou přidruženého nebo společného podniku k datu ukončení používání 
ekvivalenční metody a reálnou hodnotou veškerých ponechaných podílů a zisků z prodeje části podílu       
v přidruženém nebo společném podniku je součástí určení zisku nebo ztráty z prodeje přidruženého nebo 
společného podniku. Navíc Skupina zachytí všechny částky uznané v ostatním úplném výsledk v 
souvislosti s tímto přidruženým nebo společným podnikem stejně, jako kdyby přidružený nebo společný 
podnik přímo pozbyl související aktiva nebo závazky. 

Proto pokud by zisk nebo ztráta dříve zachycené v ostatním úplném výsledku tímto přidruženým nebo 
společným podnikem byly reklasifikovány do hospodářského výsledku při vyřazení souvisejících aktiv nebo 
závazků, Skupina reklasifikuje zisk nebo ztrátu z vlastního kapitálu do hospodářského výsledku (jako 
reklasifikační úpravu), když dojde k ukončení aplikace ekvivalenční metody. 

Skupina i nadále používá ekvivalenční metodu, pokud se investice do přidruženého podniku stane 
investicí do společného podniku či pokud se investice do společného podniku stane investicí do 
přidruženého podniku. Při těchto změnách vlastnických podílů nedochází k přecenění na reálnou hodnotu. 

Pokud Skupina zmenší svůj vlastnický podíl v přidruženém nebo společném podniku, avšak bude i nadále 
využívat ekvivalenční metodu, pak reklasifikuje do hospodářského výsledku tu část zisku nebo ztráty, která 
byla dříve vykázána v ostatním úplném výsledku, pokud by byly tento zisk nebo ztráta reklasifikovány do 
hospodářského výsledku při prodeji souvisejících aktiv nebo závazků. 

Pokud subjekt Skupiny obchoduje s přidruženým nebo společným podnikem Skupiny, zisky a ztráty 
plynoucí z transakcí s přidruženým nebo společným podnikem jsou vykázány v konsolidované účetní 
závěrce Skupiny do výše podílů v přidruženém nebo společném podniku, které nepatří Skupině. 

Skupina přestane používat ekvivalenční metodu od data, kdy investice přestane být přidruženým 
podnikem nebo společným podnikem, nebo kdy je investice klasifikována jako držená k prodeji. 

Výsledky přidružených společností a společných podniků jsou přepočteny platným kurzem k datu 
sestavení účetní závěrky a jakékoliv rozdíly vyplývající z přepočtu kurzu jsou vykázány v Ostatním úplném 
výsledku.   

Nekontrolní podíly 

Skupina vyčísluje nekontrolní podíly na vlastním kapitálu konsolidovaných ovládaných a řízených 
společností a to na všech položkách vlastního kapitálu kromě základního kapitálu.  

Nekontrolní podíly jsou oceňovány:  

- na základě podílu na čistých identifikovatelných aktivech a 

- následně zvyšovány/snižovány podle podílu na zisku plynoucího z těchto nekontrolních podílů, 
vyplacených dividend a dopadu na změny vlastnické struktury. 

Provozní zisk 

Provozní zisk představuje zisk bez finančního výsledku hospodaření a daní a zahrnuje zisk z běžných 
operací. Finanční výsledek hospodaření se skládá z výnosových a nákladových úroků, ostatních 
finančních nákladů (především bankovní poplatky), zisků a ztrát z přecenění finančních instrumentů 
a realizovaných a nerealizovaných kursových zisků a ztrát. 

Změny v účetní politice 

V roce 2020 nebyly aplikovány v účetních politikách žádné významné změny s výjimkou aplikace nových      
a novelizovaných standardů a interpretací, viz výše. 

a) Řízení finančních rizik 

Finanční nástroje zachycené v rozvaze zahrnují peníze a peněžní ekvivalenty, bankovní účty, finančních 
aktiva, pohledávky, závazky, půjčky a deriváty.  

Z běžné činnosti Skupiny vyplývá celá řada finančních rizik včetně dopadů změn tržních cen cizího 
kapitálu, směnných kurzů a úrokových sazeb, čerpání úvěru na financování své činnosti a čisté investice 
do zahraničních společností. Celková strategie řízení rizik Skupiny se soustředí na nepředvídatelnosti 
finančních trhů a snahu minimalizovat potenciální negativní dopady na finanční výsledky Skupiny.  

Skupina neprovádí žádné spekulativní obchody. 
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Řízení rizik provádí finanční oddělení v souladu se schválenými pravidly. Představenstvo definuje zásady 
celkového řízení rizik. V souladu s těmito zásadami existují pravidla týkající se konkrétních oblastí, jako je 
například devizové riziko, úrokové riziko, úvěrové riziko, užití derivátových finančních nástrojů  a 
investování přebytečné likvidity. 

(i)  Měnové riziko 

Skupina je vystavena měnovému riziku vztahujícímu se zejména k EUR: 

a rozvahové položky (jako například pohledávky, závazky) denominované v cizí měně 

b pravděpodobné/očekávané transakce nebo závazky (jako jsou nákupy nebo prodeje) 
denominované v cizí měně 

Cílem Skupiny je minimalizovat volatilitu zisku a peněžních toků způsobovanou pohyby kurzů cizích měn. 

Skupina především zajišťuje devizové riziko související s budoucími očekávanými transakcemi.  

(ii)  Riziko úrokové sazby 

Skupina je vystavena riziku úrokové sazby plynoucího z: 

a pohyblivé úrokové sazby použité u finančních / peněžních investic a dluhových instrumentů 

Příjmy a provozní peněžní toky Skupiny jsou do značné míry nezávislé na změnách tržních úrokových 
sazeb. Pro peněžní aktiva a krátkodobé dluhy se používají pohyblivé úrokové sazby.  

(iii) Riziko likvidity 

Nejdůležitějším cílem Skupiny při řízení likvidity je mít k dispozici dostatek finančních zdrojů pro splnění 
všech hotovostních platebních závazků, jak se stávají splatnými, umožňující určitou flexibilitu. Zdroje 
hotovosti sestávají z peněz a peněžních nástrojů, obchodovatelných cenných papírů a dostupných 
závazných úvěrových rámců. 

Skupina se zejména soustřeďuje na likviditní profil zohledňující očekávané finanční toky z běžné činnosti     
a splatnost dluhu a finančních investic v horizontu následujících 12 měsíců. Rovnováha mezi plynulostí 
financování a flexibilitou je řízena možností použít přečerpání účtů, tj. využití kontokorentního úvěru. 

(iv) Úvěrové riziko 

Obchodní pohledávky jsou soustředěny v rámci České republiky. Ačkoliv Skupina v současné době 
v souvislosti s pohledávkami nepředpokládá vyšší úvěrové riziko, platební schopnost je ovlivněna finanční 
stabilitou národní ekonomiky a stabilitou klíčových zákazníků Skupiny. 

Stav pohledávek je průběžně monitorován s výsledkem minimalizace rizika vzniku pochybných 
pohledávek. Maximální možné riziko odpovídá výši účetní.  

S ohledem na úvěrové riziko vznikající z finančních aktiv Skupiny, která se skládají z hotovosti 
a peněžních ekvivalentů, finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotu s dopadem do ostatního úplného 
výsledku hospodaření finančních aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu zisku a 
ztráty a některých finančních derivátů odpovídá maximální výše úvěrového rizika v důsledku prodlení 
druhé strany výši účetní hodnoty těchto nástrojů. Skupina vstupuje do smluvních ujednání pouze  s 
bonitními finančními institucemi. 

Úvěrové riziko je řízeno finančním oddělením Skupiny, které pravidelně monitoruje platební morálku 
současných zákazníků a analyzuje věkovou strukturu pohledávek.  

Světová pandémie COVID-19 

Pandemie COVID-19 ovlivnila fungování mnoha firem i zemí, včetně Česka, což mělo globální dopad na 
celosvětovou ekonomiku a došlo k přerušení mnoha hospodářských řetězců. Virus vystavil Skupinu, její 
zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery možným zdravotním a provozním rizikům. Vedení Skupiny 
zvážilo dopady COVID-19 a probíhající koronakríze na své podnikatelské aktivity a dospělo k závěru, že 
nemají významný vliv na činnost Skupiny a na významné úsudky a nejistoty v odhadech v účetní závěrce 
za rok 2020. Jelikož se však situace stále mění, nelze předvídat budoucí dopady. Management bude 
pokračovat v monitorování potenciálních dopadů a podnikne všechny možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv 
negativních účinků na Skupinu a její zaměstnance.  
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6. Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Pořizovací cena v 
tis. Kč 

Pozemky Stavby 

Hmotné 
movité 
věci a 
jejich 

soubory 

Nedokončen
ý 

dlouhodobý 
majetek 

Poskytnuté 
zálohy na 

dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

Celkem 

1.1.2019 1 142 16 740 668 457 278 92 378 778 995 

Přírůstky - 115 47 637  - 18 295 66 047 

Vyřazení - - -29 964  - -92 378 -122 342 

Převody - - 278 -278 - - 

31.12.2019 1 142 16 855 686 408 - 18 295 722 700 

              

1.1.2020 1 142 16 855 686 408 - 18 295 722 700 

Přírůstky - - 14 659 - 8 396 23 055 

Vyřazení - - -2 110 - -7 794 -9 904 

Převody - - -  - - - 

31.12.2020 1 142 16 855 698 957 - 18 896 735 850 

 
     

 

Oprávky a Opravné 
položky 
dlouhodobého 
hmotného  
majetku v tis. Kč 

Pozemky Stavby 

Hmotné 
movité 
věci a 
jejich 

soubory 

Nedokončen
ý 

dlouhodobý 
majetek 

Poskytnuté 
zálohy na 

dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

Celkem 

1.1.2019 - -5 473 -261 007 - - -266 479 

Odpisy - -332 -54 338 - - -54 670 

Vyřazení - - 29 930 - - 29 930 

31.12.2019 - -5 805 -285 414 - - -291 219 

              

1.1.2020 - -5 805 -285 414 - - -291 219 

Odpisy - -329 -76 861 - - -77 190 

Vyřazení -   2 110 - - 2 100 

31.12.2020 - - 6 135 -360 165 - - -366 300 

       
 

Účetní hodnota v tis. Kč Pozemky Stavby 

Hmotné 
movité 
věci a 
jejich 

soubory 

Nedokončený 
dlouhodobý 

majetek 

Poskytnuté 
zálohy na 

dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

Celkem 

31.12.2019 1 142 11 051 400 993 - 18 295 431 482 

31.12.2020 1 142 10 720 338 791 - 18 896 369 549 

 
Skupina k dlouhodobému hmotnému majetku vytvořila opravné položky ve výši 17 390 tis. Kč. Opravná 
položka byla stanovena ve výši 15 % ze zůstatkové ceny majetku pro 191 ks vagónů typu EAS vzhledem k 
předpokládanému nižšímu využití těchto vagónů. 
 
V rámci přírůstku majetku ve výši 23 055 tis. Kč jde především o pořízení železničních vagónů, 
automobilů, notebooků, klimatizací. 
 
Zůstatek účtu záloh na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 18 897 tis. Kč tvoří poskytnutá záloha na 
nákup 100 ks železničních vozů Fals. 
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K 31. prosinci 2019 Skupina ručila majetkem (železniční vagóny) v pořizovací ceně 356 966 tis. Kč a 
zůstatkové hodnotě 262 417 tis. Kč byl zastaven na krytí úvěru  u Československé obchodní banky, a.s. a 
Citibank Europe plc. Zástava byla v roce 2020 zrušena z důvodu splacení úvěrů. 
 

7. Dlouhodobý nehmotný majetek  

  

Pořizovací cena v tis. Kč Software 
Ostatní 

ocenitelná 
práva 

Nedokončený 
dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 

Celkem 

1.1.2019 17 099 191 120 17 410 

Přírůstky - - 58 58 

Vyřazení - - - - 

Převody - - - - 

31.12.2019 17 099 191 178 17 468 

      

1.1.2020 17 099 191 178 17 468 

Přírůstky - - - - 

Vyřazení - - - - 

Převody - - - - 

31.12.2020 17 099 191 178 17 468 

 
   

 

Oprávky dlouhodobého 
nehmotného  
majetku v tis. Kč 

Software 
Ostatní 

ocenitelná 
práva 

Nedokončený 
dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 

Celkem 

1.1.2019 -16 560 -191 - -16 751 

Odpisy -431 - - -431 

Vyřazení - - - - 

31.12.2019 -16 991 -191 - -17 182 

      

1.1.2020 -16 991 -191 - -17 182 

Odpisy -108 - - -108 

Vyřazení - - - - 

31.12.2020 -17 099 -191 - -17 290 

     
 

Účetní hodnota v tis. 
Kč 

Software 
Ostatní 

ocenitelná práva 

Nedokončený 
dlouhodobý 

nehmotný majetek 
Celkem 

31.12.2019 108  - 178 286 

31.12.2020 - - 178 178 
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8. Podíly ve společných podnicích  

 
K 31. prosinci 2020 Skupina vlastní 50% podíl ve společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s..   
Přehled aktiv, vlastního kapitálu, pasiv, výnosů a zisků/ztrát spoločnícho podniku je následující: 
 
 
Ostravská dopravní společnost, a.s.    

 
31. prosinec 2020 31. prosinec 2019 

Oběžná aktiva 171 807 100 497 

- z toho peněžní prostředky 9 037 16 234 

Dlouhodobý majetek 16 - 

Krátkodobá pasiva 146 972 78 452 

Dlouhodobé závazky - - 

Vlastní kapitál 24 852 22 045 

Skupinova účetní hodnota podílu 12 426 11 023 

 

 
Ostravská dopravní společnost, a.s.    

 
31. prosinec 2020 31. prosinec 2019 

Výnosy 566 978 547 872 

Provozní náklady -563 460 -543 283 

Odpisy -16 -32 

Finanční výsledek -15 -48 

Výsledek hospodáření před zdaněním 3 486 4 509 

Daň z příjmu -680 -869 

Výsledek hospodaření za účetní období 2 806 3 640 

Podíl na zisku po zdanění ve společném podniku 1 403 1 820 

Přijaté dividendy od společného podniku - 13 005 

 

9. Zásoby 

 
Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu 
opravných položek. Společnosti konsolidačního celku v roce 2020 (ani v roce 2019) netvořily opravné 
položky k zásobám.  
 
Hodnota zásob skupiny (materiál) ke 31. prosinci 2020 je ve výši 2 993 tis. Kč (2019: 2 431 tis. Kč). 

10. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 

 

V tis. CZK 31. posinec 2020 31. prosinec 2019 

Krátkodobé obchodní pohledávky 365 132 313 115 

Ostatní daně 545 45 

Časové rozlišení 3 046 2 325 

Pohledávky za zaměstnanci 2 10 

Ostatní krátkodobé pohledávky 76 974 - 

Minus: ztráta ze snížení hodnoty  -6 726 -324 

Pohledávky celkem 438 972 315 171 

 
 
Pohledávky z obchodního styku představují zejména pohledávky z titulu přepravy. 
Pohledávky z ostatních daní představují zejména nároky vzniklé z titulu daně z přidané hodnoty. 
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K 31. prosinci 2020 a k 31. prosinci 2019 je časová struktura pohledávek z obchodního styku následující: 
 

  

Ani po datu splatnosti 
a ani nesnížené 

  Po dobu splatnosti, ale nesnížené 

Obdobi Celkem < 30 dní 31 – 180 dní Více než 180 

               

31. prosinec 2020 438 972 420 396 17 567  595  414 

31. prosinec 2019 315 171 279 887 31 487  3 797  - 

 
 

Opravné položky k pochybným pohledávkám  V tis. Kč 

K 31. prosinci 2018 2 206 

Přírůstky 146 

Úbytky /splacené pohledávky -2 028 

K 31. prosinci 2019 324 

Přírůstky 6 615 

Úbytky /splacené pohledávky -213 

K 31. prosinci 2020 6 726 

 

11. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

 
Uvedené peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty byly použity pro účely sestavení konsolidovaného 
přehledu o peněžních tocích k 31. prosinci 2020 a k 31. prosinci 2019.: 
 

V tis. CZK 31. prosinec 2020 31.  prosinec 2019 

Peníze na bankovních účtech 183 264 325 109 

Peníze v pokladně   319 295 

 Ceniny (stravenky) 56 41 

Peníze a peněžní ekvivalenty 183 640 325 445 

 

12. Vlastní kapitál  

 

i) Základní kapitál  
 
Základní kapitál skupiny je tvořen akciemi o celkové nominální hodnotě 50 000 tis. Kč. Všechny akcie jsou 
kmenové, listinné znějící na jméno. Převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem valné 
hromady. 
 
499 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 99 940,- Kč 
6 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč 
 
V roce 2020, resp. 2019, nedošlo k žádnému pohybu v počtu vydaných akcií. Skupina nevlastní žádné 
vlastní akcie 
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu  - viz samostatný výkaz. 
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ii) Rezervni fond 
  
Podle stanov společnosti Společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Společnost tvoří rezervní fond v roce, 
kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20% čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V 
dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitálu. Takto 
vytvořené zdroje se mohou použít nejen k úhradě ztráty. K 31. prosinci  2020, resp. k 31. prosinci 2019 
hodnota rezervního fondu činí 10 000 tis. Kč.  
 
ii) Řízení vlastního kapitálu 
 
Skupina nepodléhá externím požadavkům na kapitál. 
 
Mezi cíle společnosti v oblasti řízení vlastního kapitálu patří: 

a) zajištění schopnosti nepřetržitého trvání Skupiny a tím i návratnosti prostředků akcionářů,  
b) vyhovět veškerým relevantním právním požadavkům. 

 
V budoucích obdobích bude představenstvo Společnosti pokračovat ve vyhodnocování a provádění 
důsledné analýzy současných a očekávaných výsledků Skupiny včetně naplánovaných  a potenciálních 
investic a generování peněžních toků a přizpůsobí kapitálovou strukturu dosažení těchto plánů. Žádné 
další specifické cíle nejsou stanoveny. 
 
V letech 2020 a 2019 nedošlo ke změně cílů, postupů a procesů. 

13. Bankovní úvěry 

  

Hodnota bankovních úvěrů Skupiny v jednotlivých letech byla následující: 

V tis. CZK 31. prosinec 2020 31. prosinec 2019 

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 60 867 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 46 672 

Celkem 0 107 539 

 

 

Financující 
instituce  

Měna 
úvěru 

Splatnost Zajištění Zůstatek  

31. prosinec 2019     

ČSOB, a.s. EUR 30.6.2023 125 železničním vagónům typu EAS 47 469 

ČSOB, a.s. EUR 31.12.2020 150 železničním vagónům typu EAS 16 542 

ČSOB, a.s. EUR 30.6.2022 42 železničním vagónům typu EAS 8 004 

Citibank Europe plc EUR 30.6.2021 100 železničním vagónům typu EAS 30 950 

Citibank Europe plc EUR 30.6.2021 42 železničním vagónům typu EAS 4 574 

 
 
Rozhodnutím představenstva byl schválen záměr úplného splacení bankovních úvěrů v roce 2020. S 
jednotlivými bankami byly uzavřeny dodatky, které upravily ukončení těchto úvěrů a dne 14. 2. 2020 byly 
doplaceny 3 úvěry u ČSOB. Dne 28. 2. 2020 došlo k doplacení 2 úvěru ze CITI bank. 
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14. Závazky z obchodního styku a jiné závazky 

V tis. CZK 31. Prosinec 2020 31. Prosinec 2019 

Krátkodobé obchodní závazky 70 656 94 540 

Závazky k zaměstnancům 4 114 4 712 

Závazky sociálního charakteru 2 161 2 564 

Ostatní daně 2 303 1 701 

Dohadné účty pasivní 18 121 13 475 

Jiné závazky 24 981 18 124 

Časové rozlišení závazků 27 728 10 148 

Celkem 150 064 145 264 

 

 
Závazky z obchodního styku nejsou úročeny a obvykle jsou zaplaceny do 30 - 90 dní od zaúčtování. 
 
Ostatní daně a poplatky představují zejména závazek z titulu platby DPH.  
 
Jiné závazky představují zejména závazky na opravy dlouhodobého hmotného majetku vychází z 
předpokládaných nákladů na opravu a doby, která uplyne od zahájení tvorby rezervy do doby realizace 
opravy. Hodnota těchto závazků k 31. prosinci 2020 představovala 18 077 tis. Kč (2019: 18 077 tis. Kč) 
 
Účetní hodnota finančního závazku je přiměřenou aproximací jejich reálné hodnoty. 
 
Krátkodobé obchodní závazky dle splatnosti 
 

V tis. CZK 31. Prosinec 2020 31. Prosinec 2019 

Do splatnosti 69 907 93 206 

do 30 dnů 787 1 540 

31 - 180 dnů -39 221 

181 - 360 dnů - - 

361 a více dnů - -427 

Celkem 70 655 94 540 

 

15. Výnosy z provozní činnosti 

 

V tis. CZK 2020 2019 

Tržby z přepravy 1 565 914 1 877 863 

z toho ČR 392 822 503 468 

z toho EU 466 832 472 960 

z toho mimo EU 706 259 901 435 

Tržby z pronájmu 127 928 182 305 

Ostatní výnosy z přepravy 22 954 22 401 

Jiné provozní výnosy 3 374 13 024 

Zisk z prodaného dlouhodobého majetku 46 854 6 479 

Výnosy z provozní činnosti celkem 1 767 024 2 102 072 
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16. Výkonová spotřeba 

 

V tis. CZK 2020 2019 

Spotřeba materiálu 9 310 7 720 

Spotřeba energie 2 394 2 262 

Náklady na prodané zboží - - 

Výkonnová spotřeba  11 705 9 982 

 

17. Služby 

 

V tis. CZK 2020 2019 

Přeprava 1 371 391 1 702 862 

Cestovné 9 857 8 004 

Opravy a udržovaní 18 074 24 054 

Nájemné 22 142 37 500 

Náklady na reprezentaci 513 1 285 

Ostatní služby 40 740 43 504 

Služby 1 462 716 1 817 209 

 
 
Celkové náklady Skupiny na odměny statutárním auditorům za rok 2020 činily 1 150 tis. Kč 
 

18. Osobní náklady 

 

V tis. CZK 2020 2019 

Mzdové náklady 51 881 56 699 

Odměny členů orgánů společnosti 16 262 9 697 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  21 218 23 736 

Osobní náklady 89 361 90 132 

Průměrný počet zaměstnanců 83 91 

   
 

19. Ostatní provozní náklady/(výnosy) 

 

V tis. CZK 2020 2019 

Tvorba a zúčtování dohadných položek 63 1 

Tvorba / zúčtování opravných položek k pohledávkám 6 402 -1 882 

Ostatní daně a poplatky             581 323 

Jiné 3 744 4 337 

Ostatní provozní náklady/(výnosy) 10 790 2 779 
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20. Finanční výnosy/(náklady)  

 
Finanční výnosy 

V tis. CZK 2020 2019 

Kurzové zisky 38 102 17 841 

Vynosové úroky 1 881 2 010 

Ostatní - - 

Finanční výnosy 39 983 19 851 

 
Finančný náklady 

V tis. CZK 2 020 2019 

Kurzové ztráty -28 698 -19 278 

Nakladové úroky -323 -2 546 

Ostatní -990 -412 

Finančné náklady -30 011 -22 236 

21. Daň z příjmů 

 

Daňovými záležitostmi se v České republice v současnosti zabývá řada zákonů, které upravují především 
spotřební daně, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a některé 
další. Často existují rozdílné názory na interpretaci jednotlivých ustanovení zákonů, a to jak na úrovni 
ministerstev, tak v podnikatelské sféře, z čehož pramení určitá nejistota a sporné situace. Vedení Skupiny je 
přesvědčeno, že v přiložené konsolidované účetní závěrce byly daňové závazky vykázány v dostatečné výši. 

 

V tis. CZK 31. prosinec 2020 31. prosinec 2019 

Splatná daň z příjmů:   
Daň ze zisku za běžné období 29 864 15 014 

Odložená daň z příjmů:   

Odložená daň z příjmů -1 993 3 996 

Náklady na daň z příjmů celkem 27 871 19 010 

 
Sesouhlasení efektivní daně 

V tis. CZK   
31.prosinec 

2020 
  

31.prosinec 
2019 

Zisk před zdaněním   127 232   126 449 

Teoretický daňový náklad při lokální statutární 
sazbě daně 

19% 24 174 19% 24 025 

Daňově neuznatelné náklady  
9 066 

 
5 480  

Nezdanitelné příjmy  
-3 376 

 
-14 491  

Ostatní      - 

Daň z příjmů        19% 29 864 19% 15 014 
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Odložené daňové pohledávky, závazky 

 

Skupina vyčíslila odloženou daň následovně: 

 Pohledávky Závazky Celkem  
Položky 
odložené 
daně  

31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2020 31. 12. 2019 
 

 
Dlouhodobého 
majetku   

3 324 60 -25 210 -22 574 -21 886 -22 514 
 

Jiné závazky 5 538 4 179 -  - 5 538 4 179  
Ostatní 344 337 -  - 344 337  
Total 9 206 4 576 -25 210 -22 574 -16 004 -17 998  

 

Sazba daně z příjmů právnických osob v České republice je pro zdaňovací období roku 2020 a dále 19%. 

Odložená daň je počítána na základě schválených daňových sazeb, jejichž platnost se předpokládá v době, kdy 
budou aktiva realizována a závazky vyrovnány. 

 

22. Transakce se spřízněnými stranami 

 
Vzájemné obchodní vztahy mezi skupinou NH - TRANS a mateřskou společností nebyly žádné.  
Přehled vzájemného obchodu se spřízněnými stranami k 31. prosinci 2020 
 
V tis. CZK Výnosy Náklady Pohledávky Závazky 

Ostravská dopravní společnost, a.s. 482 318 5 725 124 423 - 

BUDAMAR LOGISTICS, a. s.  411 679 41 192 77 951 2 971 

Inter Cargo Sp. Z. o.o. 1 613 167 141 679 4 796 

BUDAMAR SOUTH, s.r.o. 1 565 - 14 - 

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. - - - - 

LOKORIAL, a.s. 6 - - - 

Celkem 897 181 214 058 203 067 7 767 

 

 

 
Přehled vzájemného obchodu se spřízněnými stranami k 31. prosinci 2019 
 

V tis. CZK Výnosy Náklady Pohledávky Závazky 

Ostravská dopravní společnost, a.s. 471 633 - 61 196 - 

BUDAMAR LOGISTICS, a. s.  374 427 88 578 45 881 4 766 

Inter Cargo Sp. Z. o.o. 8 580 86 135 615 241 

BUDAMAR SOUTH, s.r.o. 2 130 - 130 - 

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. - - - - 
LOKORIAL, a.s.  -  -  -  - 

Celkem 856 770 174 713 107 822 5 007 

 
 
Všechny nevyrovnané zůstatky s těmito spřízněni stranami se oceňují na základě principu běžné ceny.  
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Plnění poskytnuté dozorčí radě a představenstvu:  

 2020  2019 

Představenstvo – životní a penzijní připojištění 36  27 
Dozorčí rada - životní a penzijní připojištění -  - 

Celkem 36  27 

 

V roce 2020 a 2019 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů žádné přiznané záruky, zálohy a 
nevlastní žádné akcie společnosti. Jiné výhody poskytnuté členům statutárních orgánů a vedoucím 
zaměstnancům spočívají v použití služebních automobilů pro soukromé účely. 
 

23. Podmíněné závazky 

 

Účetní jednotka se v roce 2018 stala ručitelem úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností BUDAMAR 
LOGISTICS, a.s. a Slovenskou sporitelňou, a.s. ve výši 18 170 tis. EUR a úvěrové smlouvy uzavření mezi 
společností BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a Tatra bankou, a.s. ve výši 60 000 tis. EUR. Hodnota těchto 
ručení k 31.12.2020 je ve výši 1 439 747 tis. Kč. (2019: 1 690 158 tis. Kč.)  
  
Účetní jednotka tyto hodnoty eviduje v podrozvahové evidenci. 
 

24. Řízení rizik 

 

Primární finanční nástroje Skupiny zahrnují bankovní úvěry, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. 
Hlavním cílem držení těchto finančních nástrojů je získávání prostředků pro provoz, nebo investování 
volných fondů Společnosti. Kromě toho používá Skupina další finanční nástroje, jako jsou pohledávky a 
závazky z obchodního styku vznikající při jejím běžném provozu. Účetní metody pro tyto nástroje jsou 
uvedeny v kapitole 3. 
 
Společnost zastává zásadu – platnou nyní i pro celé účetní období pokryté těmito finančními výkazy – že      
s finančními nástroji neobchoduje.  
 
Činnost Skupiny je vystavena různým typům rizik. Jedná se o tržní riziko (včetně kurzového rizika, a rizika 
peněžních toků související se změnami úrokové míry), úvěrové riziko a riziko likvidity. Rizika řídí vedení 
Skupiny, které finanční rizika identifikuje a posuzuje. Vedení ověřuje a schvaluje metody řízení rizik pro 
každý jednotlivý typ rizika. 
 
Úrokové riziko 
 
Úrokové riziko představuje riziko, že tržní hodnota nebo budoucí peněžní toky z finančních nástrojů se 
díky změnám úrokové sazby změní. Úročené finanční závazky Skupiny zahrnují především bankovní 
úvěry. Skupina má závazky z úvěrů s různými úrokovými sazbami, které představují riziko související se 
zvýšením těchto sazeb ve srovnání se sazbami použitými při uzavření příslušné smlouvy. Pohledávky a 
závazky z obchodního styku a jiné pohledávky a závazky nejsou úročeny a mají data splatnosti do 1 
roku.  
Analýza citlivosti byla stanovena na základě expozice vůči úrokovým sazbám u bankovních úvěrů ke 
konci účetního období. U závazků s pohyblivou sazbou je analýza připravena za předpokladu, že 
hodnota jistiny je po celý rok neměnná.  
 
Kdyby byly pohyblivé úrokové sazby o 50 bazických bodů vyšší / nižší a všechny ostatní by zůstaly 
konstantní, tak by se zisk Skupiny za období končící k 31. prosinci 2020 snížil / zvýšil o 0 tis. Kč (k 31. 
prosinci 2019: snížení / zvýšení o 538 tis. Kč). 
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Měnové riziko 
 
Skupina je vystavena měnovému riziku vyplývajícímu zejména z transakcí se společnostmi se sídlem v 
Evropské unii.  Nejvýznamnějšími měnami Skupiny jsou mimo české koruny (CZK) především euro (EUR). 
Měnové riziko je hodnoceno ve vztahu k funkční měně Skupiny (česká koruna) k rozvahovému dni, kdy 
jsou pohledávky a závazky vedené v cizí měně přepočteny na české koruny kurzem České národní banky.  
 
Analýza citlivosti zahrnuje, s výjimkou majetkových cenných papírů, finanční aktiva a závazky 
denominované v cizích měnách a měří dopad z přepočtu těchto položek k rozvahovému dni kurzem České 
národní banky k 31. prosinci 2020. 
 Skupina považuje za možný pohyb měnových kurzů vůči české koruně v následujícím období +10% 
(zhodnocení české koruny) a -10% (znehodnocení české koruny).  
 
Následující tabulka představuje dopad na zisk před zdaněním při očekávaném posílení +10% nebo 
oslabení -10% české koruny vůči cizím měnám (v tis. Kč) a uvádí srovnatelné údaje pro rok 2019, kdy 
možný pohyb kurzu byl uvažován v rozsahu +/- 10%: 
 

V tis. CZK Posílnení/oslabení  
zisk před 
zdaněním 

   

31. prosinec 2020 +-10% +-24 662 
EUR   

31. prosinec 2019   
EUR +-10% +-8 048 

 
Riziko likvidity 
 
Skupina je vystavena riziku likvidity, které je definováno jako riziko ztráty schopnosti platit své závazky k 
datu jejich splatnosti. Toto riziko plyne z potenciálního omezení přístupu na finanční trhy nebo změny 
postoje bank k poskytování úvěrů, které mohou vést k nemožnosti získat nové finance na financování.  
 
Skupina řídí riziko likvidity zachováním výše bankovních zdrojů a úvěrových nástrojů, průběžným 
sledováním předpokládaných a skutečných peněžních toků a přizpůsobováním doby splatnosti finančních 
aktiv a finančních závazků. Vedení Skupiny monitoruje riziko nedostatečnosti fondů úpravou struktury 
financování podle prognózy budoucích peněžních toků (včetně plánování investic), diferenciaci zdrojů 
financování a udržování dostatečné výše úvěrových linek, které má k dispozici.  
 
Cílem Skupiny je udržet rovnováhu mezi kontinuitou a flexibilitou financování používáním různých zdrojů 
financování, jako jsou úvěry, půjčky a finanční leasing. Skupina řídí své finanční závazky tak, aby v 
každém období částka finančních závazků splatných v následujících 12 měsících nepředstavovala hrozbu 
pro schopnost Skupiny plnit své finanční závazky.  
 
Níže uvedené tabulky obsahují analýzu vybraných aktiv a pasiv dle zbytkové hodnoty splatnosti výdajů. 
Částky představují nediskontované peněžní toky, což představuje maximální expozici Skupiny riziku 
likvidity. Pohledávky z obchodních vztahů jsou uvedeny v brutto hodnotě. Pohledávky, které nejsou po 
splatnosti a ke kterým není vytvořena opravná položka, mají dobrou úvěrovou kvalitu. 
 

31. prosince 2020 do 1 roku 
od 1 roku 

do 2 let 
Od 2 do 5 

let 
nad 5 let Celkem 

Bankovní úvěry  - - - - - 

Závazky z obchodních vztahů  a ostatní 
závazky 

150 064 - - - 150 064 

Celkem 150 064 - - - 150 064 

 
 

31. prosince 2019 do 1 roku 
od 1 roku 

do 2 let 
Od 2 do 5 

let 
nad 5 let Celkem 

Bankovní úvěry  48 822 29 822 32 907 - 111 551 

Závazky z obchodních vztahů  a ostatní 
závazky 

145 263 - - - 145 263 

Celkem 194 085 29 822 32 907 - 256 814 
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Úvěrové riziko 
 
Úvěrové riziko plyne z hotovostních vkladů v bankách a dalších krátkodobých vkladů a z finančních 
pohledávek z obchodního styku a jiných pohledávek.  
 
Skupina přijímá opatření k omezení úvěrového rizika, k nimž patří kontrola úvěruschopnosti zákazníků a 
sledování jejich finanční situace. Při řízení rizik pomáhá analýza stárnutí finančních pohledávek z 
obchodního styku a ostatních pohledávek a rozdělení pohledávek podle velikosti zákazníků. Skupina je 
vystavena úvěrovému riziku, které je definováno jako riziko, že její dlužníci nesplní své závazky a 
Společnost tím utrpí ztrátu.  
 
Časová struktura pohledávek z obchodního styku a opravných položek je následující: 
 

  

Ani po datu splatnosti 
a ani nesnížené 

  Po dobu splatnosti, ale nesnížené 

Obdobi Celkem < 30 dní 31 – 180 dní Více než 180 

               

31. prosinec 2020 438 972 420 396 17 567  595  414 

31. prosinec 2019 315 495 279 887 31 487  3 797  - 

 
 
V případech, kdy se vedení Společnosti domnívá, že zde existuje úvěrové riziko, tak je ošetřeno 
vytvořením odpovídající opravné položky.  
 
Úvěrové riziko spojené s bankovními vklady a deriváty je považováno za nepodstatné, protože Skupina 
uzavřela své transakce s institucemi s dobrým finančním postavením. 
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25. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni  

 
Dne 31.12.2020 byl odvolán Ivan Bednárik, MBA z funkce člena dozorčí rady společnosti Ostravská 
dopravní společnost - Cargo, a.s., změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 23.1.2021. 
 
Dne 1.1.2021 byl nově jmenován členem predstavenstva společnosti Ostravská dopravní společnost - 
Cargo, a.s. Ing. Tomáš Tóth. Změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23.1.2021. 
 
Dne 16.12.2020 se konala valná hromada společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., která 
s účinností k 31.12.2020 odvolala pána Ivana Bednárika a nově s účinností od 1.1.2021 jmenovala novým 
členem dozorčí rady pána Roberta Heděnce. 
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