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I. ÚVOD 
 
     Výroční zpráva podává základní informace o hospodaření, organizační struktuře, orgánech 
a vedení akciové společnosti v roce 2016. Promítají se v ní všechny rozhodující stránky činnosti, 
které ovlivnily konečné výsledky hospodaření.  
 
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
Obchodní jméno :   ČSAD Kyjov Servisní a.s. 
Sídlo :     Boršovská 2228/5, 697 01  Kyjov 
Právní forma :    akciová společnost 
Rok vzniku :    2011 
IČO :     29290627 
DIČ :     CZ29290627 
 
Popis listinných cenných papírů 
Druh:     kmenová akcie 
Forma:     na jméno 
Podoba:    listinná vydané jako jednotlivé i hromadné akcie 
Počet cenných papírů:  61 053 ks o jmenovité hodnotě 200 Kč 
Celková jmenovitá hodnota:  12 210 600 Kč 
 
Osoby s podílem na základním kapitálu vyšším než 5% k 31.12.2016 
 
NIKA s.r.o., Znojmo, IČ 62414046 51,00 % 
Ing. Pavel Dufek   19,97 % 
Ing. Evžen Klimek   18,33 % 
Město Kyjov      5,03 % 
 
Počet akcií v držení orgánů a vedoucích zaměstnanců společnosti k 31.12.2016 
 
Představenstvo:   0 %   
Dozorčí rada       19,97 %   
Vedení společnosti   18,33 %   
 
III.  ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
Představenstvo společnosti:  Slaviša ZARIĆ, člen představenstva 
   
Dozorčí rada:     Ing. Pavel DUFEK, člen dozorčí rady 
     
 
IV. VEDENÍ  SPOLEČNOSTI 
 
    
Manažer servisu:     Radim KOUŘIL  
Hlavní ekonom:   Ing. Evžen KLIMEK 
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V. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  V ROCE 2016 

 
     Společnost ČSAD Kyjov Servisní a. s. pokračovala i v roce 2016 v úspěšně započatém trendu 
rozvoje, moderního řízení a zkvalitňování služeb stejně jako v předchozích obdobích. 
     Naším největším cílem bylo i v uplynulém roce nadále poskytovat co nejlepší služby v námi 
nabízených činnostech, a proto jsme se i v roce 2016 především zaměřovali na modernizaci 
zařízení, vzdělávání našich pracovníků a navázání nejen pracovních, ale i mezilidských vztahů 
se zákazníky. Největší investiční akcí realizovanou v roce 2016 bylo započetí výstavby ,,Haly 
sever,, kterou bude naše společnost pronajímat k uskladnění zboží. Kolaudace haly a její 
zprovoznění předpokládáme v první polovině roku 2017. 
     Pro naši společnost je i nadále prioritou, aby byl náš zaměstnanec pro zákazníka nejen 
dobrým rádcem, ale i partnerem, na kterého se může kdykoliv obrátit. Plán vzdělávání 
zaměstnanců pokračoval i v roce 2016 v realizování podpůrných aktivit – školení v komunikaci, 
tréninku a rozvoji osobnosti se zaměřovalo zejména na podporu integrity, týmové práce, na 
manažerské dovednosti klíčových zaměstnanců společnosti, na technické a odborné znalosti 
zaměstnanců všech odborných útvarů. 
     I v roce 2016 došlo k rozšíření obchodní spolupráce s několika významnými partnery nejen 
z řad dodavatelů, ale zejména odběratelů.  V roce 2016 se nadále dařilo zvyšovat výtoč 
pohonných hmot na čerpací stanici, kde se portfolio našich zákazníků rozšířilo o další 
významné odběratele. 
     Vzhledem k nově zaváděnému systému strategického řízení firmy došlo také na střediscích 
servisu vozidel k pozitivním změnám. Nadále se pokračovalo v modernizaci strojového a 
přístrojového vybavení dílen. Všechny akce byly podporovány reklamními kampaněmi pro 
získání co největšího počtu zákazníků jak z řad firem, tak i obyčejných občanů. 
     Díky vyjednávání s dodavateli na lokální i centrální úrovni nákupu se v roce 2016 podařilo 
dosáhnout významné úspory materiálových i finančních nákladů. Toto vedlo v konečném 
důsledku k racionalizaci a úspoře nákladů nejen na servisních střediscích. Důraz byl kladen na 
efektivní a standardizované řízení napříč všemi procesy v ČSAD Kyjov Servisní a.s., čímž bylo 
znovu potvrzeno, že zavádění moderních manažerských metod, provádění soustavných analýz 
a sebehodnocení uvnitř společnosti vede k výrazným úsporám časů na jednotlivé úkony, a dále 
k celkové úspoře nákladů dokonce i v režijních činnostech.  
     V kombinaci se snahou vedení pronajmout volné skladovací a administrativní kapacity v 
areálu, zvýšit obrat jednotlivých středisek a zabývat se detailně všemi činnostmi s ohledem na 
finanční přínos, efektivitu, zvyšování úrovně služeb a rozšiřování znalostí personálu tady došlo 
v roce 2016 k příznivému hospodářskému růstu, což se ukazuje i na dosažených finančních 
výsledcích. 
     Do dalšího období pak hodlá společnost v tomto trendu pokračovat a nadále rozvíjet své 
aktivity v zavádění moderních a strategických manažerských nástrojů, zvyšovat a plně využívat 
svůj obchodní potenciál tak, aby hospodařila efektivně a s maximálním možným výsledkem. 
 
 
 

Slaviša Zarič 
         člen představenstva  
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VII. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 
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VIII.  NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
 
Hospodářský výsledek k 31.12.2016                         268.724,10 Kč  
Nerozdělený zisk minulých období                          268.724,10 Kč    
 
 
IX. BANKOVNÍ ÚVĚRY 
 
         Společnost dne 30.9.2013 přijala střednědobý úvěr ve výši 9 000 tis. Kč od České 
spořitelny a.s., se splatností k 30.9.2016. Úvěr byl řádně splacen. 
     Společnost dne 30.9.2016 splatila revolvingový úvěr ve výši 6 000 tis. Kč u České spořitelny 
a.s. 
     Společnost dne 30.9.2016 přijala revolvingový úvěr ve výši 6 000 tis. Kč od České spořitelny 
a.s., se splatností k 30.9.2017. Zůstatek úvěru k 31.12.2016 činil 6 000 tisíc Kč. 
     Společnost dne 6.5.2016 přijala střednědobý úvěr ve výši 7 000 tis. Kč od České spořitelny 
a.s., se splatností k 31.12.2019. Splátky budou zahájeny od 31.1.2017. 
     Společnost dne 24.10.2016 přijala investiční úvěr na výstavbu skladu s limitem  
12 000 tisíc Kč se splatností k 30.6.2027.  K 31.12.2016 bylo čerpáno 6 231 tisíc Kč. Splátky 
budou zahájeny od 31.7.2017. 
 
X. AUDITORSKÉ OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 
Auditorské ověření účetní závěrky k 31.12.2016 bylo provedeno auditorem ing. Leo  
Drozdkem, CONSULTING MANAGER  Ostrava. 
 
Závěrečné stanovisko auditora je uvedeno v příloze. 
 
 
XI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 
 
    Dozorčí rada akciové společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s. ode dne konání řádné valné 
hromady dne 16.6.2014 pracovala ve složení: 
                         Ing. Dufek Pavel, člen dozorčí rady                       

     Zasedání dozorčí rady se konala pravidelně, dle plánu činnosti. Představenstvo a 
odpovědný pracovník akciové společnosti dozorčí radu pravidelně informovali o 
podnikatelských aktivitách a výsledcích hospodaření. Při výkonu své kontrolní činnosti dozorčí 
rada prováděla kontrolu dokladů a písemných materiálů, v nichž byly obsaženy informace o 
strategickém a obchodním řízení společnosti. Dozorčí rada uskutečňovala výkon své kontrolní 
činnosti projednáváním jednotlivých témat na základě podkladů předložených 
představenstvem společnosti. 

     Dozorčí rada měla vytvořeny potřebné podmínky pro svou práci a při své činnosti se řídila 
zejména zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Dále se vyjádřila 
k finančnímu plánu, k plánu oprav a investic na rok 2016 i rok 2017. Snahou společnosti ČSAD 
Kyjov Servisní a.s. je finanční stabilita společnosti a snaha udržení si své pozice na trhu v oblasti 
servisní činnosti a prodeje PHM. 
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     Dozorčí rada proto může zodpovědně konstatovat, že se představenstvo akciové 
společnosti scházelo dle přijatého plánu práce v pravidelných intervalech a průběžně plnilo 
všechny úkoly z přijatých usnesení a zabezpečovalo podnikatelskou činnost akciové 
společnosti. 

 

     Dozorčí rada ve spolupráci s představenstvem projednávala obligatorně: 
- ekonomické výsledky společnosti vždy za uplynulé období, včetně vysvětlení  

případných odchylek od plánu společnosti 
- činnost představenstva a vedení akciové společnosti 
- monitorovala situaci na trhu servisních činností, sledovala vývoj cen PHM 
- hospodaření společnosti a nákladovou stránku činnosti společnosti 

     Dozorčí rada schválila nezávislého auditora Ing.Leo Drozdka k provedení auditu roční 
závěrky akciové společnosti k 31.12.2016.  

     Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2016, která ve všech materiálních 
aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci společnosti 
ČSAD Kyjov Servisní a.s., výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2016  v souladu se 
zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy ČR. 

     Akciová společnost v roce 2016 dosáhla hospodářského výsledku          268.724,10 Kč. 

     Na základě výše uvedeného dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní 
závěrku za rok 2016 tak, jak ji navrhuje představenstvo společnosti. 
 
 
     V Kyjově dne 16.5.2017 
 
 
 
                                                                                   Ing. Pavel Dufek v.r. 
                                                                                      člen dozorčí rady a.s. 



 

Zpráva o vztazích 
za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 

vypracovaná statutárním orgánem společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s., se sídlem Kyjov, 
Boršovská 2228/5, PSČ 697 01, IČO 29290627, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6445 (dále jen „Společnost“) ve smyslu § 82 odst. 1 
zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). 
Statutární orgán Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK vypracoval a schválil 
tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) za účetní rok 1.1. až 31.12. 2016 (dále 
jen „účetní rok 2016“) s níže uvedeným obsahem, přičemž při jejím zpracování vycházel ze 
znalostí a informací dostupných statutárnímu orgánu ke dni vyhotovení této zprávy: 

1.  Popis struktury vztahů mezi propojenými osobami  

1.1.  Struktura v průběhu účetního roku 2016:  

1.1.1. Propojenými osobami byly v uvedeném období následující subjekty:  

 (a) Společnost, coby obchodní korporace s většinovým společníkem a zároveň osoba 
ovládaná,  

 (b)  Slaviša Zarić, nar. 05.03.1970, bytem Plzeňská 1972/158, Praha Smíchov, PSČ 15000, 
jako většinový společník Společnosti a tedy osoba ovládající Společnost;  

 (c)  Další korporace ovládané, ve smyslu příslušných ustanovení ZOK, panem Slavišou 
Zarićem:  

(i)  ČSAD Kyjov Bus a.s., se sídlem Kyjov, Boršovská 2228, PSČ 69734,  
IČO 49447009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně, oddíl B, vložka 1121  

(ii) ČSAD Kyjov Logistics a.s., se sídlem Kyjov, Boršovská 2228/5, PSČ 69701,  
IČO 29290635, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně, oddíl B, vložka 6446;  

(iii)  A + S, s.r.o., se sídlem Brno, Úvoz 977/18, PSČ 60200, IČO 25584553, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35674;  

(iv) GANNICUS s.r.o., se sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno,  
IČO 01627759, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně, oddíl C, vložka 78858;  

(v) ZARIS s.r.o., se sídlem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČO 
28448391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 142256;  

(vi) ARGEMAX a.s., se sídlem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČO 
29044219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 16006;  



 

(vii) Agro MONET, a.s., se sídlem Moutnice 200, PSČ 664 55 okres Brno-venkov, IČO 
25308203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 1998;  

(viii) AS PLASTY s.r.o., se sídlem Úvoz 977/18, 602 00 Brno , IČO 29210291, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65928;  

(ix) NIKA s.r.o., se sídlem Suchohrdelská 3497/24, 669 02 Znojmo, IČO 62414046, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 79158;  

(x)  AGROMILK s.r.o., se sídlem Větrný Jeníkov č.p. 226, PSČ 588 42, IČO 60710217, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, 
vložka 15522; 

(xi)  AGRO Hybrálec, s.r.o., se sídlem Hybrálec č.p. 118, PSČ 586 01, IČO 60710179, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 15519; 

(xii) AGREKO-ÚSTÍ, s.r.o., se sídlem Větrný Jeníkov, Ústí, PSČ 58842, IČ 60708671, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 15379; 

 

2.  Úloha Společnosti jakožto ovládané osoby ve struktuře propojených osob  

2.1.  Úloha Společnosti v průběhu účetního roku 2016  

2.1.1.  Společnost v průběhu účetního roku 2016 působila samostatně na trhu České republiky 
převážně v oblasti servisu vozidel a čerpací stanice.  

3.  Způsob a prostředky ovládání  

3.1.1.  Společnost je ovládána prostřednictvím rozhodováním na valné hromadě, přičemž 
ovládající osoba jako většinový společník (akcionář) disponuje většinou hlasů 
plynoucích z účasti ve Společnosti. Ovládající osoba je rovněž jediným členem 
představenstva Společnosti.  

4.  Přehled jednání ve smyslu § 82 odst. 2 písm. d) ZOK učiněných v účetním roce  2016 
 a přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami  

4.1.  Přehled jednání  

4.1.1.  Statutární orgán si není vědom, že by v průběhu účetního roku 2016 byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby, nebo v zájmu jí ovládaných osob jednání týkající 
se majetku Společnosti přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu (plynoucího ke dni 
vypracování této zprávy z předběžných údajů týkajících se poslední účetní závěrky, 
tedy účetní závěrky za rok 2016).  

 



 

4.2.  Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami  

4.2.1. V průběhu účetního roku 2016 existovaly níže uvedené smlouvy mezi propojenými 
osobami: 

 a)  Se společností ČSAD Kyjov Logistics a.s., se sídlem Boršovská 2228/5, 697 34 
Kyjov, IČO 29290635 je uzavřena mandátní smlouva ze dne 1.9.2011. 

   Předmětem smlouvy je poskytování služeb a činností společnosti ČSAD Kyjov Logistics 
a.s. v oblasti účetnictví, platebního styku, vymáhání pohledávek, vedení mzdové a 
personální agendy a jiné administrativy, technických služeb a činností v oblasti servisu 
dopravní techniky, servisu technologických zařízení apod., bezpečnostně technických 
služeb, pronájem kancelářských a ostatních ploch, zabezpečení služeb souvisejících s 
výpočetní technikou. Plnění smlouvy proběhlo za podmínek běžných v obchodním 
styku, v souladu s daňovými předpisy.  

Dále společnost ČSAD Kyjov Logistics a.s., odebírá od společnosti ČSAD Kyjov Servisní 
a.s. pohonné hmoty na základě smlouvy ze dne 12.12.2013. V roce 2016 odebrala 
pohonné hmoty v celkovém objemu cca 558 tis. litrů, za podmínek běžných v 
obchodním styku, v souladu s daňovými předpisy.  

b) Se společností ČSAD Kyjov Bus a.s., se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov,  
IČO 49447009 je uzavřena mandátní smlouva ze dne 1.9.2011. Předmětem smlouvy 
je poskytování služeb a činností společnosti ČSAD Kyjov Bus a.s. v oblasti účetnictví, 
platebního styku, vymáhání pohledávek, vedení mzdové a personální agendy a jiné 
administrativy, technických služeb a činností v oblasti servisu dopravní techniky, 
servisu technologických zařízení apod., bezpečnostně technických služeb, pronájem 
kancelářských a ostatních ploch, zabezpečení služeb souvisejících s výpočetní 
technikou. Plnění smlouvy proběhlo za podmínek běžných v obchodním styku, v 
souladu s daňovými předpisy.  

Dále společnost ČSAD Kyjov Bus a.s., se sídlem Boršovská 2228, 697 34 Kyjov,  
IČO 49447009 odebírá od společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s. pohonné hmoty na 
základě smlouvy ze dne 12.12.2013. V roce 2016 odebrala pohonné hmoty celkovém 
objemu cca 892 tis. litrů, za podmínek běžných v obchodním styku, v souladu s 
daňovými předpisy. 

ČSAD Kyjov Servisní a.s. poskytuje zajištění pohledávky České spořitelny a.s.  za 
ČSAD Kyjov Bus a.s. z titulu Smlouvy o poskytnutí bankovních záruk  
č. BZL/421/15/LCD s limitem 23.198.000,- Kč a to zřízením zástavního práva 
k nemovitému majetku. 

c) Se společností A+S, s.r.o., se sídlem Brno, Úvoz 977/18, PSČ 60200,  
IČO 25584553, je uzavřena smlouva ze dne 22.8.2012. Předmětem smlouvy je 
dodávka zboží – pohonných hmot společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s. dle dílčích 
objednávek. Na základě této smlouvy nebyly uskutečněny v roce 2016 žádné 
dodávky. 

Společnost A + S, s.r.o., se sídlem Brno, Úvoz 977/18, PSČ 60200, IČO 25584553 
odebrala od společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s. služby servisu vozidel v objemu cca 



 

2.870 tis. Kč na základě jednorázových objednávek, za podmínek běžných v 
obchodním styku, v souladu s daňovými předpisy. 

d) Se společností NIKA s.r.o., se sídlem Suchohrdelská 3497/24, 669 02 Znojmo, IČO 
62414046 je uzavřena smlouva ze dne 15.5.2014. Předmětem smlouvy je poskytování 
služeb v oblasti strategického řízení. Na základě této smlouvy nebyly uskutečněny 
v roce 2016 žádné služby. 

Dále společnost NIKA s.r.o., se sídlem Suchohrdelská 3497/24, 669 02 Znojmo, IČO 
62414046, odebrala od společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s. služby servisu vozidel v 
objemu cca 23 tis. Kč na základě jednorázových objednávek, za podmínek běžných v 
obchodním styku, v souladu s daňovými předpisy. 

e) Společnost ZARIS s.r.o., se sídlem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5, Smíchov, 
IČO 28448391 odebrala od společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s. služby servisu vozidel 
v objemu cca 228 tis. Kč na základě jednorázových objednávek, za podmínek běžných 
v obchodním styku, v souladu s daňovými předpisy.  
Dále má společnost ZARIS s.r.o., se sídlem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5, 
Smíchov, IČO 28448391 uzavřenu se společností ČSAD Kyjov Servisní a.s. smlouvu o 
pronájmu kancelářských prostor. Plnění smlouvy proběhlo za podmínek běžných v 
obchodním styku, v souladu daňovými předpisy. 

f) Společnost Agro MONET, a.s., se sídlem Moutnice 200, PSČ 664 55 okres Brno-
venkov, IČO 25308203 odebrala od společnosti ČSAD Kyjov Servisní a.s. služby servisu 
vozidel v objemu cca 498 tis. Kč na základě jednorázových objednávek, za podmínek 
běžných v obchodním styku, v souladu s daňovými předpisy.  

5.  Posouzení případné újmy a jejího vyrovnání, zhodnocení výhod a případných 
 nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami v účetním roce 2016  

5.1.  Posouzení újmy  

5.1.1. Statutární orgán, s přihlédnutím k okolnostem a podmínkám, za kterých byla jednání v 
rámci propojených osob v roce 2016 realizována (podmínky obvyklé v běžném 
obchodním styku), nedospěl k závěru, že by v důsledku takových vztahů vznikla 
Společnosti újma. Z uvedeného důvodu neuvádí v této zprávě svůj komentář k 
případnému vyrovnání újmy, ani ke způsobu a době takového vyrovnání.  

5.2.  Zhodnocení výhod a případných nevýhod  

5.2.1. Statutární orgán dále konstatujte, že, co se týče výhod a případných nevýhod 
plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami v účetním roce 2016 uvedených v 
předchozích částech této zprávy, má, a to opět s přihlédnutím k okolnostem a 
podmínkám, za kterých byly takovéto vztahy realizovány, za to, že tyto nebyly pro 
Společnost nevýhodné. Jak již uvedeno výše, jednání byla realizována za podmínek 
obvyklých v běžném obchodním styku a Společnost tato uskutečnila nikoli na popud či 
v zájmu ovládající osoby či jiné propojené osoby, tedy jinými slovy, Společnost nebyla 
k uskutečnění takových jednání přinucena ze strany ovládající osoby či jiné propojené 



 

osoby. Statutární orgán má, zejména s ohledem na formu a strukturu vztahů mezi 
propojenými osobami za to, že Společnosti, jakožto součástí tohoto seskupení, plynou 
spíše výhody. Výhody lze spatřovat v oblasti synergie vztahů a úspory nákladů, 
především v rámci fungování Společnosti a společností uvedených výše v čl. 1.1.1. 
písm. c), body (i) a (ii).  

 
 
V Kyjově, dne 16.5.2017  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 


