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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 

Společnost NH - TRANS, SE byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání společnosti je 
vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Za dobu svého působení nasbírala bohaté zkušenosti a v dnešní 
době se řadí k předním českým a středoevropským zasílatelským společnostem.  
 
Název, sídlo a identifikace firmy: 
 
Firma: NH - TRANS, SE 

Sídlo: 
Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava 

Vznik: 31. 8. 1992 
Právní forma: evropská společnost 

Registrace: 
obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, 
vložka 1 

Identifikační číslo: 476 79 115 
Daňové identifikační 
číslo:  CZ 476 79 115 
Základní kapitál: 50.000.000,- Kč 

 
 
 
2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
 
 
Složení statutárních orgánů společnosti NH - TRANS, SE k 31. 12. 2020: 
 

 funkce jméno 
Představenstvo předseda Ing. Marián Šimlovič 
 člen Mgr. Ján Almáši 
 člen Ing. Šárka Briestenská 
 člen Lukáš Tichavský 
   
Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec 
 člen Ing. Ľubomír Loy 
 člen Ing. Fridrich Rácz 

 
 
 
 
Struktura akcionářů společnosti NH - TRANS, SE ke dni 31. 12. 2020: 
 

Název společnosti Sídlo 
ZK 
v % 

ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia, Kypr 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

3. PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Společnost NH – TRANS, SE obstarává komplexní spediční a logistické služby do celého světa. Orientuje 
se především na železniční a námořní přepravy a je známá také jako specialista na přepravy těžkých 
a nadrozměrných zásilek.  
 
Společnost NH - TRANS, SE 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 
 
Kvalifikované poradenství 
 
Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dceřinými 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. 
 
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 

 
 
NH - TRANS, SE a dceřiné společnosti ke dni 31. 12. 2020: 
 
                                      (pouze dceřiné společnosti s podílem nad 10 %) 
 

v tuzemsku podíl v %
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 95,10
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. 80,00
Bohumín terminál, a.s. 70,00
Ostravská dopravní společnost, a.s. 50,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE 
    
    
 

   
Rok 2018 2019 2020 

Přepravené množství (v tis. tun) 9 357 8 776 6 921 

  
Tržby z realizovaných přeprav (v tis. CZK)* 1 979 996 1 798 258 1 476 231 

*Dané tržby nezahrnují ostatní výnosy, které byly účtované do tržeb za přepravované komodity. 
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Vývoj finančních ukazatelů      
 
(v tis. Kč)               
 

  2018 2019 2020 

Celková aktiva 925 959 919 747 799 652 

Dlouhodobý majetek 462 970 389 582 334 642 

Zásoby 291 386 924 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 383 439 308 891 337 322 

Krátkodobý finanční majetek 77 339 220 488 125 399 

Ostatní aktiva 1 920 400 1 365 

     

Celková pasiva 925 959 919 747 799 652 

Vlastní kapitál 568 907 664 025 638 980 

Cizí zdroje 345 463 245 381 134 927 

Ostatní pasiva 11 589 10 341 25 745 

     

Výnosy celkem 2 143 419 1 987 557 1 670 492 

     

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, vč. aktivace 2 117 015 1 952 369 1 585 149 

     

Náklady celkem 2 036 424 1 879 356 1 578 085 

     

Výsledek hospodaření před zdaněním 106 995 108 201 92 407 

     

Výsledek hospodaření 82 246 95 118 70 751 

     

Zaměstnanci (počet) 40 42 40 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

5. ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ 
 
Organizační struktura společnosti  (stav 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. 



 
 
 
 
 

 

6.  ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
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 společnost, 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 společnosti 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 společnost 
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. Společnost, 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 společnosti 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 společnosti 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 společnost NH - TRANS, SE označit tento 
rok jako úspěšný, a to zejména pokud na něj nahlížíme optikou splněných ukazatelů, stanovených 
v hospodářském plánu společnosti. 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 společnosti 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 společnosti   
NH – TRANS, SE 



 
 
 
 
 

 

7.  AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
A V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 
Společnost v roce 2020 pokračovala v naplňování legislativních požadavků v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovněprávních vztazích. 
 
 
8.  AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 
Společnost v roce 2020 neprováděla žádnou aktivitu v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 
9.  ÚDAJE O ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ 
 
Společnost nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
 
10.  ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI  
 
K 31. 12. 2020 vykazovala společnost celková aktiva netto ve výši 799 652 tis. Kč. Oproti minulému období 
došlo k jejich snížení o 120.095 tis. Kč. 
  
Dlouhodobý majetek byl k 31. 12. 2020 v netto výši 334.642 tis. Kč. Oproti minulému období došlo ke snížení 
jeho hodnoty o 54.940 tis. Kč, kterou ovlivnil prodej majetku v oblasti železničních vagonů. Odpisy 
dlouhodobého majetku za rok 2020 činily 50.179 tis. Kč. V roce 2020 účetní jednotka přistoupila k tvorbě 
opravné položky k majetku ve výši 17.390 tis. Kč. 
 
Oběžná aktiva byla k 31. 12. 2020 ve výši 463.645 tis. Kč. Meziročně došlo k jejich snížení o 66.120 tis. Kč. 
Tento pokles byl způsoben především poklesem peněžních prostředků o 95.089 tis. Kč. 
 
Vlastní kapitál společnosti byl ke dni účetní závěrky ve výši 638.980 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení 
o 25.045 tis. Kč. Jedná se o rozdíl dosaženého výsledku hospodaření po zdanění za účetní období roku 
2020 a vyplacené dividendy.  
 
Cizí zdroje byly ve výši 134.927 tis. Kč. Meziročně vykázaly pokles o 110.454 tis. Kč, a to zejména z důvodu 
ukončení dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím ve výši 107.539 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

11.  ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY 

 
Dozorčí rada společnosti 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. 
 

Ing. Peter Malec, předseda dozorčí rady 
  



 
 
 
 
 

 

12. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE 2021 

 

Společnost 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 společnosti. 
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, ať už naší společnosti nebo společností ve 
skupině, 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 společnost. 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 společnosti, flexibility a kvality služeb poskytovaných zákazníkům. Řešení stavíme na kombinaci 
plošného pravidelného testování v prostorách společnosti, 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 dceřiných společností a 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. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 









 
 
 
 
 

 

14. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020   
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1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
 
Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví                     
v platném znění, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele.  
 
Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Veškeré číselné údaje jsou 
uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. 
 
Dle kategorizace účetních jednotek zavedené k 1. 1. 2016 je naše společnost velkou účetní  
jednotkou. 
 
Společnost se nezahrnuje do konsolidované závěrky jiné obchodní společnosti. Společnost  
NH – TRANS, SE sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, 
ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří. Tuto konsolidovanou účetní 
závěrku je možné získat ve sbírce listin. 
 
 
 

2. Popis společnosti 
 
 

Obchodní firma: NH – TRANS, SE 
Založení: 31. 8. 1992 
Právní forma: evropská společnost 

Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1 
Sídlo: Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 476 79 115 

 
 
Hlavním předmětem podnikání podle obchodního rejstříku je výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Hlavní činností společnosti                           
je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. 
 
 
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2020: 

Název společnosti Sídlo Stát ZK v % 

ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia Kypr 100 
 
 
 
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 Ing. 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 žádným změnám ve složení orgánů společnosti 
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3. Obecné účetní zásady 
 
Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako 
podnik s neomezenou dobou trvání. 
  
Způsoby oceňování, které společnost použila při sestavení účetní závěrky za rok 2020, resp. 
2019, jsou následující:  
  

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek  
 
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení        
a náklady související s pořízením. 
 
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. 
 
Předpokládaná životnost softwaru je stanovena na 3 roky. 
 
 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek  
 
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení, 
náklady na dopravu, skladné, montáž, clo a další náklady související s pořízením. Úroky, 
kurzové rozdíly a jiné finanční výdaje vzniklé během pořizování dlouhodobého hmotného 
majetku nejsou součástí pořizovací ceny.  
 
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezúplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou 
získanou na základě znaleckého posudku a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových 
fondů. 
 
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.  
 
Účetní odpisy jsou vypočteny z pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku. Účetní odpis je stanoven individuálně u každého majetku s ohledem na jeho fyzickou 
a morální životnost a do účetnictví je zaveden na základě „Protokolu o zařazení majetku“. 
Účetní jednotka uplatňuje rozdílnou výši účetních a daňových odpisů. 
 
Z důvodu změny účetní metodiky u revizních oprav železničních vagónů společnost přistoupila 
ke komponentnímu odepisování od 1. 1. 2018.      
 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 
 

Počet let 2019

Stroje přístroje a zařízení 2, 4, 5 let

Dopravní prostředky - osobní a nákladní 4, 8 let

Dopravní prostředky - železniční vagóny 8, 10, 12 let

Přípojky 20 let

Budovy a stavby 30, 50 let  
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3.3 Finanční majetek  
 
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry                 
se splatností do 1 roku držené do splatnosti, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé cenné 
papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky.  
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry          
a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti. 
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí                
na finančním trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním 
horizontu. 
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost                  
a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.  
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem 
k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí. 
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé 
náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhových 
cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený 
úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru. 
K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 
 Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje                  

do nákladů nebo výnosů. 

 Realizovatelné cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty                 
se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

 Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. 

 Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu 
a jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů 
nebo výnosů. 

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, 
případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota 
k dispozici. 
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který                      
se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty        
a je zaúčtovaný jako opravná položka. 
 
 

3.4 Zásoby  
 
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnou pořizovací cenou s použitím metody váženého 
aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení a náklady související 
s pořízením (náklady na přepravu, clo, provize apod.). Zásoby jsou účtovány způsobem A. 
 
Pokud se při účetní závěrce zjistí, že pořizovací cena zásob je nižší než prodejní cena, jsou 
zásoby oceněny v účetní závěrce pomocí opravné položky touto nižší cenou.  

 
 

3.5 Pohledávky  
 
Pohledávky jsou účtovány v jejich nominální hodnotě. U pohledávek po splatnosti se jejich 
hodnota snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich aktuální 
hodnotu.  
 
 



 5 

3.6 Peněžní prostředky  
 
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

 
 

3.7 Vlastní kapitál 
 
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského 
soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné 
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny 
základního kapitálu. 

 
 

3.8 Použití odhadů  
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou 
výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady                    
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá 
z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.  
 
 

3.9 Přijaté úvěry  
 
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou účtovány v jejich nominální hodnotě. Kontokorent 
poskytnutý na běžný bankovní účet se vykazuje v úvěrech dle data splatnosti. Část úvěrů 
splatná do 1 roku se ve výkazech uvádí jako krátkodobé bankovní úvěry. 

 
 

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

3.11  Devizové operace 
 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v cizí měně se při pořízení přepočítává         
na české koruny měsíčním kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu 
dni daného měsíce, platném v době pořízení majetku.  
 
Dlouhodobý finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně se přepočítávají v době jejich 
vzniku na české koruny pevným měsíčním kurzem stanoveným Českou národní bankou 
k prvnímu pracovnímu dni daného měsíce; k 31. 12. jsou přepočteny posledním kurzem 
platným v daném účetním období vyhlášeným Českou národní bankou. 
 
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů, resp. nákladů běžného roku.  
 
 

3.12  Účtování nákladů a výnosů  
 
Výnosy a náklady jsou účtovány v souladu s principem časového rozlišení do období, s nímž 
věcně i časově souvisejí. Zaúčtovány 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. 
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V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv  
a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení 
účetní závěrky známy. 
 
 

3.13  Splatná a odložená daň 
 
Splatná daň z příjmů se počítá pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. 
tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, rozdíl mezi účetními a daňovými 
odpisy atd.) 
 
Odložená daň se počítá u společností, které tvoří skupinu podniků nebo sestavují účetní 
závěrku v plném rozsahu. Vychází z rozdílů, které vznikají z důvodu odlišného účetního  
a daňového přístupu k položkám zachyceným v účetnictví. Odložená daň je součinem 
výsledného rozdílu a sazby daně z příjmů očekávané v období, ve kterém bude odložená daň 
uplatněna. Společnost k 31. 12. 2020 i k 31. 12. 2019 účtovala o odloženém závazku. Přehled 
odložené daně je popsán v bodu 16 této Přílohy. 
 
 

3.14  Cizí zdroje 
 
Společnost vytváří rezervy v souladu s Českým účetním standardem, kdy lze s vysokou mírou 
pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné 
závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou 
hodnotou. 
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě.     
Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků                
k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 
Podmíněné závazky (pokud existují), které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké 
nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány v příloze účetní 
závěrky. 
 
 

3.15  Následné události 
 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky,              
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace            
o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.  
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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4. Dlouhodobý majetek 
 

4.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Stav

Přírůstky/
Převody

Úbytky/P
řevody Stav

Přírůstky/
Převody

Úbytky/P
řevody Stav

Pořizovací cena 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020
Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje 0 0 0

Ocenitelná práva 15 138 0 0 15 138 0 0 15 138

Software 14 947 14 947 14 947

Ostatní ocenitelná práva 191 191 191

Goodwill 0 0 0
Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek 120 58 0 178 0 0 178
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 120 58 178 178

Celkem 15 258 58 0 15 316 0 0 15 316  
 
 
 

 
 
 

Stav
Přírůstky/P

řevody
Úbytky/P
řevody Stav

Přírůstky/P
řevody

Úbytky/
Převody Stav

Oprávky 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0

Ocenitelná práva -14 892 -169 0 -15 061 -77 0 -15 138

Software -14 701 -169 -14 870 -77 -14 947

Ostatní ocenitelná práva -191 -191 -191

Goodwill 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0
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Netto Netto

Zůstatková cena 31.12.2019 31.12.2020

Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje

Ocenitelná práva 77 0

Software 77 0

Ostatní ocenitelná práva

Goodwill
Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek 178 178
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 178 178

Celkem 255 178  
 
 
 
Účetní odpisy vycházejí z pořizovací ceny a počtu let předpokládané životnosti majetku. Účetní 
odpisy jsou stanoveny individuálně u každého majetku s ohledem na jeho fyzickou  
a morální životnost. O aktivaci majetku je účtováno na základě „Protokolu o zařazení majetku“ 
v měsíci, v němž došlo k zařazení majetku do užívání. 
 
Na účtu nedokončených investic zůstala částka  za projekt elektronický oběh dokladů (dále jen 
DMS) a částka za budoucí implementaci softwaru SAP Hana. Projekty budou dále pokračovat. 
  
Ocenitelná práva jsou odpisována v době aktivace nehmotného majetku v souladu s právními 
předpisy platnými v době aktivace daného majetku. 
 
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích 
cenách 1 456 tis. Kč k 31. 12. 2020, resp. 1 228 tis. Kč k 31. 12. 2019. 
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4.2 Dlouhodobý hmotný majetek 
 
 

Stav
Přírůstky/
Převody

Úbytky/P
řevody Stav

Přírůstky/
Převody

Úbytky/P
řevody Stav

Pořizovací cena 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

Pozemky a stavby 17 731 116 17 847 0 17 847

Pozemky 1 141 1 141 1 141

Stavby 16 590 116 16 706 16 706
Hmotné movité věci a jejich 
soubory 473 855 44 489 2 515 515 829 12 735 2 110 526 454
Oceňovací rozdíl                  
k nabytému majetku 0 0 0
Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 0
Pěstitelské celky trvalých 
porostů
Dospělá zvířata a jejich 
skupiny 0 0 0
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 92 378 38 328 112 411 18 295 8 396 7 794 18 897

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek 92 378 38 328 112 411 18 295 8 396 7 794 18 897

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 0

Celkem 583 964 82 933 114 926 551 971 21 131 9 904 563 198  
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Stav

Přírůstky/
Převody

Úbytky/P
řevody Stav

Přírůstky/
Převody

Úbytky/P
řevody Stav

Oprávky a Opravní 
položky 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

Pozemky a stavby -5 444 -327 0 -5 771 -329 0 -6 100

Pozemky 0 0

Stavby -5 444 -327 -5 771 -329 -6 100
Hmotné movité věci a jejich 
soubory -129 472 -43 337 -2 502 -170 307 -67 871 -2 110 -236 068
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0
Dospělá zvířata a jejich 
skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 0

Celkem -134 916 -43 664 -2 502 -176 078 -68 200 -2 110 -242 168  
 
 

Netto Netto

Zůstatková cena 31.12.2019 31.12.2020

Pozemky a stavby 12 076 11 747

Pozemky 1 141 1 141

Stavby 10 935 10 606

Hmotné věci a jejich soubory 345 522 290 386
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0
Pěstitelské celky trvalých 
porostů
Dospělá zvířata a jejich 
skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 18 295 18 897

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 18 295 18 897

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek

Celkem 375 893 321 030
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Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena vždy individuálně s ohledem  
na povahu majetku. 
 
Odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány do nákladů ve výši 50 179 tis. Kč v roce 2020, 
resp. 43 691 tis. Kč v roce 2019. 
 
V roce 2020 došlo k dočasné úpravě hodnoty dlouhodobého hmotného majetku k 191 ks 
železničních vagónů. Hodnota opravné položky  k 31. 12. 2020 ve výši 17 390 tis. Kč je  
popsaná v bodě 9. 
 
Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích 
cenách 7 522 tis. Kč k 31. 12. 2020, resp. 6 810 tis. Kč k 31. 12. 2019. 
 
V rámci přírůstku majetku ve výši 11 641 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. 
 
Majetek (železniční vagóny) v pořizovací ceně 356 996 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 262 417 
tis. Kč  k 31. 12. 2019, 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. 
 
 
 

4.3 Dlouhodobý finanční majetek 
 
Podíly - ovládaná osoba 
 
 
Běžné období stav k 31.12.2020 Podíl Podíl Vlastní Podíl Zisk/

Společnost Sídlo v tis. Kč v % kapitál na VK ztráta

NH - TRANS Travel Agency s.r.o. Tyršova 1250/6, 702 00  Ostrava 951 95,1 2 742 2 608 -251
Ostravská dopravní společnost, a.s. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 7 200 50,0 24 852 12 426 2 806
Bohumín terminál a.s. Poděbradova 843/28, 702 00 Ostrava 7 000 70,0 7 117 4 982 787
Ostravská dopravní společnost  -  Cargo 
a.s. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 2 273 80,0 182 028 145 622 26 606

Podíly celkem 17 424 165 638 29 948  
 
 
 
Hodnota dlouhodobého finančního majetku po opravné položce popsané v bodě 9                          
je  k 31. 12. 2020 13 434 tis. Kč. 
 
 
Minulé období stav k 31.12.2019 Podíl Podíl Vlastní Podíl Zisk/
Společnost Sídlo v tis. Kč v % kapitál na VK ztráta
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. Tyršova 1250/6, 702 00  Ostrava 951 95,1 2 992 2 845 373
Ostravská dopravní společnost, a.s. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 7 200 50,0 22 046 11 023 3 640
Bohumín terminál a.s. Poděbradova 843/28, 702 00 Ostrava 7 000 70,0 6 329 4 430 -975
Ostravská dopravní společnost  -  Cargo 
a.s. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 2 273 80,0 155 422 124 338 24 106

Podíly celkem 17 424 142 636 27 144  
 
Společnost nemá s žádnou z dceřiných společností uzavřenou ovládací smlouvu. 
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5. Zásoby 
 
Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím 
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná 
položka je stanovena vedením společnosti na základě vyhodnocení morálního zastarání zásob. 
Účetní jednotka v roce 2020 netvořila opravné položky k zásobám. 
 
 
 

6. Pohledávky  
 
Pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti 

31.12.2020 31.12.2019
Ve splatnosti 319 946 263 809
Po splatnosti
do 30 15 818 29 037
31-60 295 3 196
61-90 38 294
91-180 262 78
181-360 325
361 a více 89 96
Celkem 336 773 296 510  
 
Pohledávky po splatností 5 a více let k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 společnost nevykazuje. 
 
K neuhrazeným pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny opravné položky na vrub 
nákladů. Opravné položky k jednotlivým pohledávkám se stanoví na základě zvážení jejich 
rizikovosti a soudní vymahatelnosti. K rozvahovému dni činily opravné položky k pohledávkám 
z obchodních vztahů 6 725 tis. Kč, resp. 111 tis. Kč k 31. 12. 2019. 
 
Opravné položky jsou uvedeny v rozvaze ve sloupci korekce. Přehled opravných položek           
je uveden v bodě 9  této Přílohy. 
 
Společnost z důvodů nedobytnosti pohledávek odepsala v roce 2020 do nákladů pohledávky 
ve výši 38 tis. Kč, v roce 2019 neúčtovala o odpisu pohledávek. 
 
 
Pohledávky sloužící jako zástava či záruka 
V roce 2020, resp. 2019 účetní jednotka neměla pohledávky v zástavě vůči bankovním 
institucím.  
 
 

7. Peněžní prostředky  
 
Krátkodobý finanční majetek je tvořen zůstatky hotovosti v pokladně, na běžných bankovních 
účtech a hodnotou cenin (stravenek). 
 
Stav finančního majetku (zůstatky v cizí měně přepočtené kurzem České národní banky 
platným k 31. 12. 2020) činil 125 399 tis. Kč, resp. 220 488 tis. Kč k 31. 12. 2019. 
 
Společnost má otevřeny kontokorentní účty a uzavřeny smlouvy na krátkodobé úvěry 
u následujících bankovních ústavů ve výši:  
 
Bankovní ústav Celkový úvěrový rámec Měna z toho kontokorent Měna

HSBC Bank, plc 190 000 CZK 30 000 CZK
CITIBANK, a.s. 30 000 CZK 10 000 CZK
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8. Časové rozlišení 
 
Náklady příštích období zahrnují především náklady na přepravy, reklamu, recertifikační audit 
systému QMS, aktualizace programů, správní poplatek za ochrannou známku a jsou účtovány    
do nákladů období, do kterého věcně přísluší. 
 
Celková hodnota časového rozlišení aktiv k 31. 12. 2020 je 1 365 tis. Kč, resp. 400 tis. Kč    
k 31. 12. 2019.  
 
 
 

9. Opravné položky    
 
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv a blíže jsou popsány v bodech 4, 
5 a 6 této Přílohy. 
 
Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se Zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách             
pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění. 
 

Stav Přírůstky Úbytky Stav Přírůstky Úbytky Stav

Opravné položky 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 0 0 17 390 17 390

Dlouhodobý finanční majetek 3 990 3 990 3 990

Dlouhodobý majetek celkem 3 990 0 0 3 990 17 390 0 21 380

Krátk. pohled. z obchodních vztahů 2 139 2 028 111 6 615 6 726

Krátkodobé pohledávky celkem 2 139 0 2 028 111 6 615 0 6 726

Opravné položky celkem 6 129 0 2 028 4 101 24 005 0 28 106

  
 
 
V roce 2020 účetní jednotka přistoupila  k dočasné úpravě dlouhodobého hmotného majetku. 
Opravná položka byla stanovena ve výši 15 % ze zůstatkové ceny majetku pro 191 ks vagónů 
typu EAS vzhledem k předpokládanému nižšímu využití těchto vagónů. Z důvodu opatrnosti 
společnost v roce 2020 vytvořila tuto opravnou položku ve výši 17 390 tis. Kč. 
 
 
Z důvodu nepříznivého vývoje hospodářského výsledku u dceřiné společnosti Bohumín 
terminál, a.s. byla vytvořena  v roce 2017 opravná položka k dlouhodobému finančnímu 
majetku ve výši 100 %. Společnost v roce 2020 dosáhla zisku, ale hodnota vlastního kapitálu 
je stále nižší než hodnota základního kapitálu. Z tohoto důvodu společnost opravnou položku 
v účetnictví ponechala i pro rok 2020. 
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10.  Vlastní kapitál   
 
Základní kapitál účetní jednotky 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.  
 
 

Počet akcií Nominální hodnota akcie
499 100.000,- Kč
1 99.940,- Kč
6 10,- Kč  
 

Stav Zvýšení Převody Stav Zvýšení Převody Stav

Vlastní kapitál 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

Základní kapitál zapsaný v OR 50 000 50 000 50 000

Základní kapitál nezapsaný v OR 0 0 0
Mezisoučet 50 000 0 0 50 000 0 0 50 000
Vlastní akcie a obchodní podíly 0 0 0
Součet 50 000 0 0 50 000 0 0 50 000
Emisní ážio 0 0 0
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0
Oceň. rozdíly z přecěnění majetku 
a závazků 0 0 0 0
Oceň. rozdíly z přecěnění při 
přeměnách 0 0 0
Rezervní fondy 10 000 10 000 10 000
Zisk minulých účetních období 426 661 82 246 508 907 -678 508 229
Ztráta minulých účetních období 0 0 0
Zisk/ztráta běžného účetního 
období 82 246 95 118 -82 246 95 118 70 751 -95 118 70 751
Vlastní kapitál celkem 568 907 95 118 0 664 025 70 751 -95 796 638 980  
 
Rezervní fond byl v předchozích účetních obdobích vytvořen v zákonné výši a dále do něj 
účetní jednotka nepřiděluje peněžní prostředky. 
 
 
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 24. 6. 2019 byl dosažený zisk 
z roku 2018 ve výši 82 246 tis. Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.   
 
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 23. 6. 2020 byl dosažený zisk 
z roku 2019 ve výši 95.118 tis. Kč spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 678 
tis. Kč vyplacen akcionáři jako dividenda v celkové výši 95 796 tis. Kč.   
 
  

11.  Rezervy  
 
Společnosti v roce 2020 ani 2019 netvořila ani nečerpala rezerv. Účetní jednotka rozhodla,       
že nevyčerpaný zůstatek rezerv bude ponechán na budoucí období.  
 
 
 

Stav Tvorba Čerpání Stav Tvorba Čerpání Stav

Rezervy 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020

Opravy dlouh.majetku-žel.vag. 0 0 0
Opravy dlouh.majetku-budovy 0 0 0
Rezervy podle zvl.předpisů celkem 0 0 0 0 0 0 0
Opravy dlouh.majetku-žel.vag. 13 029 13 029 13 029
Rezervy interní 0 0 0
Rezervy ostatní 13 029 0 0 13 029 0 0 13 029
Rezervy celkem 13 029 0 0 13 029 0 0 13 029
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12.  Závazky  
 
Závazky z obchodních vztahů dle splatnosti 

31.12.2020 31.12.2019

Ve splatnosti 65 413 87 621

Po splatnosti

do 30 787 1 521

31-60 -31 221

61-90

91-180

181-360

361 a více -427

Celkem 66 169 88 936  
 
Účetní jednotka nemá závazky po splatnosti 5 a více let. 
 
 
Dohadné účty pasivní  
 
Dohadné účty pasivní tvoří náklady na uskutečněnou přepravu v roce 2020 v očekávané výši 
21 181 tis. Kč a náklady z provozní a finanční činnosti ve výši 1 608 tis. Kč, dále představují 
očekávanou výši dobropisů z přeprav uskutečněných za rok 2020 v hodnotě 6 819 tis. Kč      a 
očekávanou výši dobropisů z provozní činnosti ve výši 90 tis. Kč. Celkový zůstatek dohadných 
položek pasivních je k 31. 12. 2020 19 324 tis. Kč. 
 
Dohadné účty pasivní za rok 2019 tvořily náklady za uskutečněné přepravy v roce 2019 
v očekávané výši 1 484 tis. Kč a náklady z provozní a finanční činnosti ve výši 2 073 tis. Kč, 
dále byly tvořeny očekávanou výši dobropisů z přeprav uskutečněných za rok 2019 v hodnotě 
7 220 tis. Kč a očekávaným dobropisem za nájem vagónů ve výši 14 tis. Kč. Celkový zůstatek 
dohadných položek pasivních byl k 31. 12. 2019 14 726 tis. Kč. 
 
Závazky ke státnímu rozpočtu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění 
 

31.12.2020 31.12.2019

Daně z příjmů 12 592 836

Ostatní daně

Sociální zabezbečení 514 601

Zdravotní pojištění 296 302

Celkem 13 402 1 739  
 
Společnost nemá závazky po splatnosti vůči státnímu rozpočtu, České správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám. 
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13.  Bankovní úvěry  
 
Účetní jednotka měla načerpány tyto bankovní úvěry: 
 
 

1058/15/02888 ČSOB

zástavní právo-150 ks 
vagónů Eas do 30.12.2015 31.12.2020 EUR 3 255 0 651

Smlouva o úvěru 
CITI(07/2016) CITI

zástavní právo-45 ks 
vagónů Eas 01.07.2016 30.06.2021 EUR 600 0 180

0545/17/02888 ČSOB

zástavní právo-42 ks 
vagónů Eas 31.03.2017 30.06.2022 EUR 630 0 315

Smlouva o úvěru 
CITI(08/2017) CITI

zástavní právo-100 ks 
vagónů Eas 28.08.2017 31.12.2022 EUR 2 030 0 1 218

0357/18/02888 ČSOB

zástavní právo-125 ks 
vagónů Eas do 29.6.2018 30.06.2023 EUR 2 669 0 1 868

Celkem 0 4 232

Výše 
úvěru

Stav k 
31.12.2020 v 

EUR

Stav k 
31.12.2019 v 

EURČíslo sml.
Finanční  
instituce Zajištění

Datum 
poskytnutí 

úvěru
Datum  

splatnosti Měna

 
 
 
Smlouvy o úvěru od Československé obchodní banky, a.s., a Citibank Europe plc obsahovaly 
specifické podmínky v oblasti rentability tržeb a zadluženosti, které musela společnost 
dodržovat. K 31. 12. 2019 společnost tyto podmínky dodržovala. 
 
Rozhodnutím představenstva byl schválen záměr úplného splacení bankovních úvěrů. 
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.  
K 31. 12. 2019 byl dlouhodobý zůstatek bankovních úvěrů ve výši 60 867 tis. Kč a krátkodobý 
- splatný do jednoho roku byl ve výši 46 672 tis. Kč.  
 
  

14.  Časové rozlišení 
 
Výdaje příštích období jsou účtovány do nákladů období, s nímž věcně a časově souvisí,             
a zahrnují především náklady na přepravu; z provozních nákladů zde patří doplatek prémií   za 
rok 2020 vyplacených 2021, průběžný audit, daňové poradenství, poskytnutí informací    ze 
systému ČD, náklady na manipulaci s vagóny, náklady spojené s pronájmem nebytových 
prostor, náklady na kopírovací stroje, pojištění pohledávek a bankovní poplatky. 
Výnosy příštích období jsou účtovány do výnosů období, s nímž věcně 
a časově souvisí a zahrnují výnosy z přepravy a přeúčtování nákladů spojenou s manipulací  s 
vozy.  
Celková hodnota časového rozlišení pasiv k 31. 12. 2020 je 31 163 tis. Kč, resp. 10 341 tis. Kč 
k 31. 12. 2019.  
 

15.  Daň z příjmů 
 
 

 

Odhad výše roční daně 31.12.2020 31.12.2019

Zisk + (ztráta -) před zdaněním 92 407 108 201

Připočitatelné položky (+) 47 656 27 105

Odpočitatelné položky (-) -16 411 -89 936

Základ daně 123 652 45 370

Odečty od základu daně (-) 0 20

Sazba daně v % 19 19

Daň z příjmu 23 493 8 616
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16.  Odložená daň 
 k 31. 12. 2020

Odložená daň
Běžné období Pohledávka (+) / Závazek (-)

Rozdíl účetní a daňové ZC DNHM -123 065 -123 065 19,00 -23 382
Opravné položky k pohledávkám 6 637 6 637 19,00 1 261
Opravné položky k majetku 17 390 17 390 19,00 3 304
Rezervy 13 029 13 029 19,00 2 476
Jiné 1 809 1 809 19,00 344
Celkem -123 065 38 865 -15 998

SazbaCelkemPohledávkaZávazek

 
 

k 31. 12. 2019

Odložená daň
Minulé období Pohledávka (+) / Závazek (-)

Rozdíl účetní a daňové ZC DNHM -108 680 -108 680 19,00 -20 649

Opravné položky k pohledávkám 22 22 19,00 4

Rezervy 13 029 13 029 19,00 2 476

Jiné 1 775 1 775 19,00 337

Celkem -108 680 14 826 -17 832

Závazek Pohledávka Celkem Sazba

 
 
 

17.  Závazky nevykázané v rozvaze 
 
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, resp. 1 690 158 tis. Kč               

K   31. 12. 2019. 
 
Účetní jednotka tyto hodnoty eviduje v podrozvahové evidenci. 
 
 
 

18.  Výnosy z provozní činnosti  
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Tržby z prodeje výrobků a služeb

      tržby z přepravy 1 477 150 1 798 556

               z toho ČR 317 112 465 900

               z toho EU 453 779 431 221

               z toho mimo EU 706 259 901 435

     tržby z pronájmu 101 300 148 086

     ostatní 6 699 5 727

Tržby z prodeje výrobků a služeb celkem 1 585 149 1 952 369

Tržby z prodeje zboží 0 0

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 47 562 270

Trzby z prodaného materiálu 419 70

Jiné provozní výnosy 592 2 764

Výnosy z provozní činnosti celkem 1 633 722 1 955 473
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19.  Spotřebované nákupy a služby 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

Spotřeba materiálu 1 911 1 838

Spotřeba energie 370 352

Spotřeba materiálu a energie 2 281 2 190

Opravy a udržování 10 554 14 080

Cestovné 8 289 6 616

Náklady na reprezentaci 452 945

Nájemné 11 705 23 909

Přeprava 1 373 343 1 696 916

Ostatní služby 23 786 28 625

Služby celkem 1 428 129 1 771 091

Výkonová spotřeba 1 430 410 1 773 281   
 
 
Náklady na zákonný audit činily v roce 2020 dle smlouvy 1 150 tis. Kč. 
Náklady na zákonný audit činily v roce 2019 dle smlouvy 1 150 tis. Kč. 
 
 
Ostatní finanční náklady a výnosy 
 
V položce ostatní finanční náklady jsou evidovány kurzové ztráty ve výši 26 934 tis. Kč  
a bankovní poplatky ve výši 940 tis. Kč. V položce ostatní finanční výnosy jsou evidovány 
kurzové zisky ve výši 36 164 tis. Kč. 
 
 
 
 
 

20.  Osobní náklady   
 

31.12.2020 31.12.2019

Mzdové náklady 22 942 24 436

Odměny členům orgánů společnosti 9 357 8 797

Sociální a zdravotní pojištění 9 434 11 314

Ostatní sociální pojištění 303 313

Sociální náklady 516 619

Osobní náklady celkem 42 552 45 479

Počet zaměstnanců k 31.12. 40 42  
 
 
 

21.  Plnění poskytnutá členům představenstva a dozorčí rady 

 
 
 
Členové představenstva a zároveň řídící pracovníci měli v průběhu roku 2020 k dispozici osobní 
motorové vozidlo pro firemní i soukromé účely.  
 
 

2020 2019
Představenstvo - životní a penzijní připojištění 36 27
Dozorčí rada - životní a penzijní připojištění 0 0
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22.  Transakce se spřízněnými stranami (společnosti ve skupině) 
  
Vzájemné obchodní vztahy mezi společností NH - TRANS, SE a mateřskou společností nebyly 
žádné. 
 
 
Přehled vzájemného obchodu mezi společnostmi ve skupině je uveden v následující tabulce     
(v tis. Kč): 
 

Náklady Výnosy Náklady Výnosy
Společnost 2020 2020 2019 2019
Provozní činnost
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 41 192 411 679 88 578 374 427
BUDAMAR SOUTH, s.r.o. 1 565 2 130
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Inter Cargo Sp. Z o.o. 167 141 1 613 86 135 9 173
LOKORAIL, a.s. 6
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 7 47
Ostravská dopravní společnost, a.s. 5 725 482 318 473 566
Bohumín terminál, a.s. 14 495 153 13 540 258

Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. 10 500 84 900 7 786 126 085
Celkem 239 053 982 241 196 086 985 639

Úroky, odměny, dividendy
NH - TRANS Travel Agency s.r.o.
Ostravská dopravní společnost, a.s. 13 005
Bohumín terminál, a.s.
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.
Celkem 0 0 0 13 005  
 
 
V rámci Provozní činnosti je uveden vzájemný obchod mezi společnostmi v oblasti: 
spediční činnost, pronájem železničních vagónů, služby spojené s manipulací vozů, pojištění, 
právní služby, hovorné, nájem auta.  
 

Pohledávky Závazky Pohledávky Závazky
Společnost 2020 2020 2019 2019
Obchodní krátkodobé
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 77 951 2 971 45 881 4 766
BUDAMAR SOUTH, s.r.o. 14 130
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Inter Cargo Sp. Z o.o. 679 4 796 615 241
LOKORAIL, a.s.
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 1
Ostravská dopravní společnost, a.s. 124 423 61 424
Bohumín terminál a.s. 20 1 449 1 086
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. 9 101 507 13 475 760
Celkem 212 188 9 723 121 526 6 853  
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23.  Přehled o peněžních tocích  
 

k 31.12.2020 k 31.12.2019

P. Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na počátku období 220 488 77 339
Peněžní toky z provozní činnosti

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 92 407 108 201
A.1 Úpravy o nepeněžní operace 26 975 31 320

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 50 179 43 691
A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv, popř. kurzové rozdíly 24 005
A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -46 854 -128
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 -13 005
A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -355 762
A.1.6 Ostatní položky - zapl.sráž.daň, odlož.položky 0 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 119 382 139 521
a změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -15 023 108 535
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, časové rozlišení -18 015 168 849
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, časové rozlišení 3 530 -60 219
A.2.3 Změna stavu zásob -538 -95
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 104 359 248 056
před zdaněním a mimořádnými položkami

A.3 Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -251 -2 501
A.4 Přijaté úroky 606 1 739
A.5 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost 5 300 -24 232
A.6 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 110 014 223 062
Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -12 462 -44 605
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 10 694 270
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.4 Přijaté dividendy a podíly na zisku 13 005

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1 768 -31 330
Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Dopady změn dlouhodobých resp. krátkodobých závazků -107 539 -48 583
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu -95 796
C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků vlivem zvýšení kapitálu
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu
C.2.3 Další vklady peněžních prostředků
C.2.4 Úhrada ztráty společníky
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů
C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku -95 796

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -203 335 -48 583
F Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -95 089 143 149
R Stav peněžních prostředků a finančních ekvivalentů na konci období 125 399 220 488
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24.  Významné události po datu účetní závěrky 
 
 
 
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na roční 
závěrku. 
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A. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍMI A OVLÁDANÝMI OSOBAMI 

1. OVLÁDANÁ OSOBA 

NH – TRANS, SE 
Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava 
702 00 Ostrava  
IČ 476 79 115 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1 zastoupená 
Ing. Mariánem Šimlovičem ve funkci předsedy představenstva 
Ing. Šárkou Briestenskou ve funkci členky představenstva 
Mgr. Jánem Almášim ve funkci člena představenstva 
Lukášem Tichavským ve funkci člena představenstva 
(dále „Ovládaná osoba“) 
 

2. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 

ARZU VENTURES LIMITED 
4 Naxou Street 
1070, Nicosia 
Kypr 
registrační číslo 167048 
zastoupená CONMACO LIMITED ve funkci ředitele, jednající Soteroula Constantinou a Sotiroulla Michael 
(dále „Ovládající osoba“) 
 

3. OSOBY OVLÁDANÉ OVLÁDANOU OSOBOU  
(dále „Propojené osoby“) 

 
3.1. Ostravská dopravní společnost, a.s. 

sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČ  607 93 171 
registrace  obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. B. 1040 
 
Ovládaná osoba NH – TRANS, SE byla ve společnosti po celé rozhodné období držitelem 50 % podílu.  

 

 
3.2. NH – TRANS Travel Agency s.r.o.   

sídlem  Hotel Imperial, Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ 258 29 807 
registrace obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. C. 20108 
 
Ovládaná osoba NH – TRANS, SE byla ve společnosti po celé rozhodné období držitelem 95,1 % podílu.  
 
 

3.3. Bohumín Terminál, a.s.   

sídlem  Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ 056 19 025 
registrace obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. B. 10888 
 
Ovládaná osoba NH – TRANS, SE byla ve společnosti po celé rozhodné období držitelem 70,0 % podílu. 

 



 
 
 
 
 

 

3.4. Ostravská dopravní společnost – Cargo, a.s.   

sídlem  U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČ 056 63 041 
registrace obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. B. 10897 
 
Ovládaná osoba NH – TRANS, SE byla ve společnosti po celé rozhodné období držitelem 80,0 % podílu. 
 

4. OSOBY PERSONÁLNĚ PROPOJENÉ  
(dále „Propojené personální osoby“) 

 
Předseda dozorčí rady Ing. Peter Malec, personálně působí: 
 

Předseda představenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 
 
Člen dozorčí rady BUDAMAR INNOVATIONS, a.s. 
 
Jednatel FTS Group s.r.o. 
 
Člen dozorčí rady SMART RAIL, a.s. 
 
Podpředseda představenstva TATRAVAGÓNKA a.s. 
 
Jednatel ŽOS RAIL, s.r.o. 
 
Člen představenstva ŽOS Vrútky a.s. 
 
Společník A-Z LOCOMAT s. r. o. 
  

Člen dozorčí rady Ing. Lubomír Loy, personálně působí: 
 

Člen představenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 
 
Člen dozorčí rady BUDAMAR INNOVATIONS, a.s. 
 
Člen dozorčí rady LOKORAIL, a.s. 
 
Člen dozorčí rady BUDAMAR SOUTH, s.r.o. 
 
Člen dozorčí rady CENTRAL RAILWAYS, a.s. 
 
Člen dozorčí rady BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 
 
Předseda představenstva SMART RAIL, a.s. 
 

Člen dozorčí rady Ing. Fridrich Rácz, personálně působí: 
 

Člen představenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 
 
Člen dozorčí rady BULK TRANSSHEPMENT SLOVAKIA, a.s. 
 
Jednatel DESIRA reality s.r.o. 
 
Předseda dozorčí rady Slovenská plavba a prístavy a.s. 
 

V souladu s § 82 odst. 3 zákona o obchodních korporacích prohlašuji, že nemám další informace k případnému 
jinému personálnímu působení výše zmíněných osob. 



 
 
 
 
 

 

B. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY VE STRUKTUŘE DLE PÍSM. A 
 
Ovládaná osoba je ovládaná Ovládající osobou a je současně ovládající osobou Propojených osob.  
  

C. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 
 
Ovládání Ovládané osoby je realizováno Ovládající osobou, jako jediným akcionářem, prostřednictvím výkonu 
akcionářských práv dle zákona a stanov Ovládané osoby. Ovládající osoba vybírá členy dozorčí rady Ovládané 
osoby. Další způsoby ovládání se neuplatňují. 
 
Ovládání Propojených osob je realizováno Ovládanou osobou prostřednictvím výkonu akcionářských práv  
na valné hromadě dle zákona a stanov Propojených osob. Valná hromada vybírá členy orgánů společnosti 
Propojených osob. Další způsoby ovládání se neuplatňují. 

 
 

D. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ROZHODNÉM OBDOBÍ OVLÁDANOU 
OSOBOU V ZÁJMU NEBO NA PODNĚT OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO V ZÁJMU 
NEBO NA PODNĚT OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 

 
V rozhodném období byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 23.6.2020, vyplacena Ovládanou 
osobou Ovládající osobě dividenda. 
 
V rozhodném období nebyla mezi Propojenými osobami Ovládané osobě vyplacena žádná dividenda. 
 
Ve vztahu mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou a ve vztahu mezi Ovládanou osobou a Propojenými 
osobami nebyly učiněny v rozhodném období žádná další jednání v zájmu nebo na podnět Ovládající osoby, 
Ovládané osoby nebo Propojených osob. 

 
 

E. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV 
 
1. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 

Mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy. 
 

 
2. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ, POPŘ. REALIZOVANÉ MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A 

PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 
2.1. Smlouvy uzavřené, popř. realizované v rozhodném období mezi Ovládanou osobou  

a Propojenou osobou uvedenou v písm. A článku 3, bodě 3.1.:  
 

- Rámcová smlouva o přepravě zboží č. 1/2020 pro období let 2020 – 2022 
- Rámcová zasilatelská smlouva č. 1000733, účinná od 1.1.2014 
- Rámcová objednávka k pronájmu železničních vozů 02/2019 
- Smlouva o zabezpečení pojištění, účinná od 1.1.2010 
- Smlouva o zabezpečení právních služeb, účinná od 29.6.2006 
- Smlouva o zabezpečení mobilních služeb, účinná od 1.1.2019 



 
 
 
 
 

 

 
2.2. Mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou uvedenou v písm. A, článku 3, bodě 3.2 nebyla 

v příslušném účetním období uzavřena žádná smlouva. 
 

2.3. Mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou uvedenou v písm. A, článku 3, bodě 3.3 byly 
v příslušném účetním období uzavřeny smlouvy: 

 

- Dohoda o úschově železničních vozů, vč. dodatků 
- Dohoda o skladování a překládce, vč. dodatků 
- Rámcová zasílatelská smlouva, vč. dodatků 
- Smlouva na nájem vozidla 
- Nájemní smlouva – kancelář 
- Smlouva o pojištění odpovědnosti manažerů 

 
2.4. Mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou uvedenou v písm. A, článku 3, bodě 3.4 byly 

v příslušném účetním období uzavřeny smlouvy: 
 

- Zasílatelská smlouva č. 1000636, účinná od 1.1.2012 a dodatek 
- Smlouva o spolupráci v oblasti přepravy v roce 2018 - 2020  
- Smlouva o nájmu železničních vozů účinná od 2. 2. 2005 – dodatek č. 17 
- Smlouva o zabezpečení pojištění, účinná od. 1.1.2010 
- Smlouva o zabezpečení právních služeb, účinná od 2.1.2017 
- Smlouva o užívání automobilu – 1x 

 
Ad hoc dohody na přepravy prováděné nad rámec přeprav upravených rámcovými smlouvami. 

 

F. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI A UVEDENÍ, ZDA PŘEVLÁDAJÍ VÝHODY NEBO 
NEVÝHODY A JAKÁ Z TOHO PRO OVLÁDANOU OSOBU PLYNOU RIZIKA 

 
Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi Propojenými osobami plynou výhody, mezi které lze řadit: 
- možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami; 
- využívání synergií v rámci skupiny, což umožňuje získávání lepších podmínek od ostatních partnerů. 

 
Nevýhody, ani případná rizika Ovládané osobě ze vztahů mezi Propojenými osobami v rozhodném období 
nevznikly. 
 

G. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OSTATNÍ OPATŘENÍ V ZÁJMU NEBO NA PODNĚT 
PROPOJENÝCH OSOB A POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ 
ÚJMA 

 
Ovládané osobě v rozhodném období nevznikla ze vztahů mezi Propojenými osobami žádná újma.  

 

H. ROZHODNÉ OBDOBÍ 
 
Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 
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NH - TRANS, SE  Poděbradova 843/28 
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  tel.: +420 596 279 411 
  fax: +420 596 279 401 
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  url: www.nh-trans.cz  
 
 
NH - TRANS Travel Agency s.r.o.  Tyršova 1250/6 
  Moravská Ostrava,  
  702 00 Ostrava  
  tel.: +420 596 116 066 
  tel./fax: +420 596 115 998 
  e-mail: travel@nh-trans.cz 
  url: www.nh-trans.cz 
 
 
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.  U Tiskárny 616/9  
  Přívoz, 702 00 Ostrava 
  tel:  +420 597 587 999 
  e-mail: office@odos-cargo.cz 
         url: www.odos-cargo.cz 
 
 
Bohumín terminál, a.s.  Poděbradova 843/28 
  Moravská Ostrava,  
  702 00 Ostrava  
  tel.: +420 596 279 429 
  fax: +420 596 279 401 

e-mail:abratovanov@bohuminteminal.cz 
url: www.bohuminterminal.cz  
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