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Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Rok 2017 bude v historii společnosti ČSAD
Uherské Hradiště zapsán jako rok, kdy se
přes velké úsilí všech zaměstnanců nepodařilo naplnit plánované ukazatele a společnost
tak nevykázala po zaúčtování všech položek kladný hospodářský výsledek.
Už první měsíce roku 2017 nám ukázaly, že
udržení plánovaného výsledku bude mnohem náročnější, než jsme čekali. K tomu
se přidalo uvolnění kurzu koruny vůči euru,
což mělo výrazný negativní dopad na tržby
zejména v mezinárodní kamionové dopravě. Také postupný nárůst ceny nafty spolu
s navýšením mezd znemožnil dosahování
lepších výsledků. Zásadním problémem pro
lepší výsledky a další rozvoj společnosti se
ale ukázal pokles počtu řidičů a u nových
zaměstnanců také jejich horší kvalita. Práce řidiče v MKD už není tak atraktivní, jako
dříve a představy nových řidičů jsou často
ovlivněny pouze vidinou vysokých mezd.
Naplno se tak projevila nepříznivá situace
v personální oblasti, kdy jsme v některých
případech museli přistoupit na organizační
změny v dopravě z důvodu návratu řidičů domů v kratších intervalech. Vzhledem
k celkovému počtu řidičů a provozovaných
vozidel tak dnes dochází k situaci, kdy téměř
každý řidič má své vlastní vozidlo. Negativním důsledkem tohoto stavu jsou ale nižší
výkony vozidel a z toho plynoucí celkově
horší ekonomika provozu.
Kladně je možno hodnotit skutečnost, že se
nám daří získávat nové zákazníky, a to ne-
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jenom v kamionové dopravě, ale zejména
v distribuci a logistice. Právě skutečnost,
že portfolio našich služeb dnes zahrnuje
celý logistický proces od naskladnění zboží
až k jeho závozu konečnému zákazníkovi,
vylepšuje dosažený výsledek v nákladní dopravě. Tento stav je také velkou výhodou při
jednání s klienty, kteří dnes požadují zajištění komplexní služby od jednoho dodavatele.
V nákupu nových vozidel jsme v roce 2017
řešili pouze obměnu několika menších
vozidel určených zejména pro distribuci
pneumatik. S větší obměnou vozidel zejména v MKD bude nutno vyčkat do doby, kdy
výsledky z této činnosti budou i při vyšších
odpisech uspokojivější, než v roce 2017.
Hodnocení roku 2017 bylo zakončeno auditem, který potvrdil dosažený výsledek
hospodaření ve výši - 2 683 tis. Kč. S tímto
výsledkem samozřejmě nejsme spokojeni
a změny, které byly učiněny, jsou již plně
realizovány v praxi. A to ve všech hlavních činnostech, které provozujeme – tedy
v nákladní dopravě, distribuci, logistice
i servisních službách. První měsíce roku
2018 ukazují, že jdeme správnou cestou.
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Informace o společnosti

Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou

ČSAD Uherské Hradiště a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, Tř. Maršála Malinovského 874,
IČO 49445910

Ovládající osobou společnosti ČSAD Uh.
Hradiště a.s. je v současné době firma
UHATRUCK, spol. s r.o., se sídlem v Uherském Hradišti – Sadech, Solná cesta 338,
IČ 28314492, jejíž podíl na hlasování představuje 94,60 % hlasů.

Společnost byla založena zakladatelskou listinou sepsanou dne 19. 8. 1993 Fondem národního majetku ČR.
Dnem 1. 10. 1993 byla zapsána v obchodním
rejstříku v oddíle B, vložka 1114 u Okresního
soudu Brno – venkov.
Založení společnosti bylo provedeno podle českého práva a dle § 172 obchodního zákoníku
formou akciové společnosti.
Předmětem podnikání společnosti jsou dle článku 3 platných stanov tyto rozhodující činnosti:
 silniční motorová doprava nákladní,
 opravy motorových vozidel,
 zasilatelství,
 zastupování v celním řízení,
 obchodní činnost.
Společnost je v současné době zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 1114.

V účetním období minulého roku nedošlo
k žádnému vzájemnému plnění vyplývajícímu z uzavřených smluv mezi ovládající
(UHATRUCK, spol. s r.o.) a ovládanou (ČSAD
Uherské Hradiště a.s.) osobou.
V uvedeném účetním období nedošlo k žádným závazkům ovládající osoby vůči osobě
ovládané.
Tato zpráva byla přezkoumána dozorčí radou
na svém zasedání dne 23. 3. 2018 a potvrzena jako vyhovující.

Hlavními oblastmi činnosti akciové společnosti jsou nákladní doprava, logistika, zasilatelství,
opravárenství, prodej materiálu a zboží v souvislosti se službami motoristům a celní služby.
Ostatní činnosti provozované v rozsahu živnostenských oprávnění jsou objemově nevýznamné
a slouží jen jako doplněk hlavních činností.

Nákladní doprava

Výnosy dosažené v oblasti nákladní dopravy dosáhly 416 133 tis. Kč.
v tis. Kč

rok 2015

rok 2016

index 16/15

rok 2017

index 17/16

Výnosy nákladní dopravy bez vnitro tržeb celkem

441 698

409 379 	

0,93

416 133

1,02

z toho celovozové zásilky

233 700

221 701

0,95

216 325

0,98

z toho distribuce včetně distribuční spedice

127 066

114 960

0,90

114 033

0,99

z toho spedice a sběrná služba

58 637

45 403

0,77

52 732

1,16

z toho celní a logistické služby

5 020

13 426

2,67

19 702

1,47

z toho ostatní výnosy

17 275

13 889

0,80

13 341

0,96

Ujeté km nákladní dopravy

14 228

12 819

0,90

11 760

0,92

z toho celovozové zásilky

9 610

9 183

0,96

8 651

0,94

z toho distribuce

4 618

3 636

0,79

3 109

0,86

Výnosy jen z celovozových zásilek v Kč/km

25,95

24,63

0,95

25,01

1,02

Celkový průměrný počet nákl.motor.vozidel

135

132

0,98

129

0,98

81

78

0,96

67

0,86

z toho pro zahraniční dopravu

V roce 2017 došlo ke zvýšení objemu tržeb
o 1,8 % při růstu nákladů o 1,7 % a poklesu
ujetých km o 8 %.
Přitom došlo ke zvýšení přímých tržeb
z vlastní dopravy o 16 % absolutně
o 37,6 mil. Kč. Objem výkonů ve spediční
činnosti souhrnně naopak poklesl o 26 %,
absolutně o 36 mil. Kč. Celkový výsledek
představoval ztrátu ve výši 2,5 mil.Kč. Celý
objem činnosti nákladní dopravy představoval 71 % obratu celé společnosti.
Dle jednotlivých druhů činnosti se uplynulý rok vyvíjel následovně:
Objem tržeb u celovozových zásilek byl nižší o 2 % při absolutním poklesu o 4,8 mil.
Kč. Přestože bylo dosaženo vyšších tržeb
v Kč/km o 0,38 Kč/km, zůstal hlavní příčinou
propadu nedostatek řidičů, jejichž stav poklesl v průměru roku ze 100 na 90, ke konci roku dokonce na 88, což představovalo
index -10 %. Počet řidičů na stav vozového parku znamenal průměrný denní prostoj
3 vozidel. I když se odpisy meziročně snížily o 7,2 mil. Kč, náklady na PHM stouply
o 4,1 mil. Kč v důsledku vyšších cen nafty
o 7,5 %. (z 22,38 na 24,06 za litr nafty včetně zahraničního DPH.)
Kurzové ztráty dosáhly 1,9 mil. Kč. Mimořádné náklady byly vyšší o 1 mil. Kč, náklady
nemovitostí pak o 0,7 mil. Kč. Celková ztráta
z tohoto druhu dopravy dosáhla 9,6 mil. Kč.
Relativně úspěšně dopadly výsledky distri-

buce, kde se sice výnosy souhrnně včetně
spedice snížily o 1 %, absolutně o 0,9 mil.Kč.
Zisk z distribuce představoval 3 mil. Kč,
z toho podíl nového zákazníka činil marži
2 mil. Kč při obratu 19,6 mil. Kč. I při snížení
počtu ujetých km o 15 %, byly výnosy z tržeb na vlastních vozidlech vyšší. Tento vývoj
byl důsledkem snížení objednávek u rozhodujícího zákazníka, kdy vlastní velká vozidla
byla nasazována na nové distribuční výkony
tvořící 17 % celkového obratu zajišťovaného i 7 vozidly z celovozových zásilek. I zde
působil negativně počet řidičů, který klesl
o 16 %. Výsledky sběrné služby a spediční činnosti vykázaly nárůst o 7,3 mil. Kč, tj.
o 16 %. Na rozdíl od minulého roku byl vytvořen zisk 3,1 mil. Kč. Pokud se týká obratu ze
spediční činnosti, došlo v průběhu roku 2017
k metodické změně. Spedice pro distribuci
byla od celkové spediční činnosti oddělena
a převedena do výsledků distribuce. Výkony
v oblasti celních a logistických služeb představovaly tržby celní agentury, logistického
centra v Uh. Hradišti a provozu logistických
skladů v Pohořelicích. Zde bylo v průběhu
roku dosaženo předpokládaného obratu,
který se zvýšil o 6,3 mil. Kč při zisku ve výši
1 mil. Kč. Spotřeba nafty na 100 km za celou
nákladní dopravu za rok 2017 zůstala prakticky stejná - stoupla z 26,73 na 27,06 litru
při snížení podílu na kilometrickém proběhu
malými a lehkými vozidly. Měsíční průměr-
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ný kilometrický výkon vozidel celé nákladní dopravy se snížil z 8 093 na 7 597 km index 93,8, z toho výkony kamionů na celovozových přepravách zůstaly prakticky stejné - snížení z 9 810 na 9 742 km měsíčního
průměru, index 99,3. Na průměrný měsíční
výkon celé ND měl negativní vliv udržovaný
počet vozidel mnohdy v nevyhovující struktuře, vzhledem k novému výběrovému řízení u stěžejního zákazníka v distribuci, kde
nebyly předem známy parametry zadání.
To představovalo průměrný denní prostoj
23 vozidel nezatížených odpisy. Důvodem

byl také dlouhodobý nedostatek řidičů.
Ve druhé polovině roku 2016 došlo k zásadní změně v informačním systému přechodem na nový, robustnější, ale také podstatně složitější systém. S jeho nastavením
vyvstávaly průběžně problémy ve spojitosti
s podstatnými změnami ve vedení analytických dat sloužících ke zprůhlednění jednotlivých druhů činnosti. Z těchto důvodů
byly údaje za rok 2016 o dílčích obratech
zatíženy vnitropodnikovými přesuny. Údaje
za rok 2016 uvedené v tomto přehledu jsou
již od těchto údajů očištěny.

Opravárenství

Výnosy, dosažené v oblasti externích zakázek, dosáhly v roce 2017 výše 32 182 tis. Kč. Došlo
k poklesu tržeb o 3 %. Podíl výnosů opravárenství pro cizí subjekty tvoří 5,3 % z celkových tržeb
akciové společnosti.
v tis. Kč

2015

2016

index 16/15

2017

index 17/16

Výnosy opravárenství pro cizí subjekty

34 723

33 114

0,95

32 182

0,97

Vnitropodnikové opravárenství

13 105

15 732

1,20

16 656

1,06

Opravárenství celkem

47 828

48 846

1,02

48 838

1,00

V oblasti opravárenství pro cizí subjekty došlo k poklesu výnosů o 3 %. Tento pokles je
způsoben zejména vypršením velkého počtu
servisních smluv na vlastní vozidla MAN. Náklady na opravy těchto vozidel byly po dobu
servisní smlouvy fakturovány na importéra,
po ukončení servisních smluv jsou zahrnuty
ve vnitroopravách.

V oblasti vnitroopravárenství došlo k nárůstu
výnosů o 6 %. Zde se jednak projevilo výše
zmíněné vypršení části servisních smluv
a jednak změna sazeb za práci a výše marže
na náhradních dílech. Nejnákladnější položkou je servis a údržba nejstarších vozidel.
Nosnou činností opravárenství je zajištění
dobrého technického stavu vlastních vozidel
(včetně vozidel ČSAD BUS Uherské Hradiště
a.s.) a nabídka služeb pro drobné lokální autodopravce.

Prodej pohonných hmot

Příjmy z prodeje pohonných hmot dosáhly 113 176 tis. Kč a proti minulému roku došlo k navýšení
o 8 %. Podíl tržeb z prodeje pohonných hmot na tržbách celé akciové společnosti činí 18,6 %.
v tis. Kč
Výnosy prodeje pohonných hmot

Výsledky prodeje pohonných hmot jsou
výrazně ovlivněny pohybem ceny ropy a kurzu
dolaru. Nelze tedy z porovnání objemu prodeje
posuzovat ekonomický výsledek. Rozhodujícím

2015

2016

index 16/15

2017

index 17/16

111 215

104 988

0,94

113 176

1,08

ukazatelem je marže, dosažená z prodeje
pohonných hmot. Tento ukazatel meziročně
vzrostl o 0,74 % v absolutním vyjádření marže
vzrostla o 1 231 tis. Kč.

Investiční činnost

Prioritou investiční činnosti je každým rokem
obnova vozového parku nákladní dopravy,
která je nosnou činností celé společnosti.
V roce 2017 směřovaly investice hlavně
do dodávkových a lehkých nákladních vozidel pro potřeby distribuce. Bylo pořízeno pět
Pořízení dopravní techniky (v ks)
Dodávková vozidla
Tahače návěsů MAN
Valník MAN
Návěsy 	
Přívěsy
Pořizovací cena celkem v tis. Kč

V oblasti stavebních investic byla největší akcí
rekonstrukce skladu pro skladování nebezpečných látek v Pohořelicích. Celková výše
investice dosáhla včetně regálů a zabezpečovacího zařízení téměř 7 mil. Kč. Další větší akcí byla oprava odvodnění a parkovacích
ploch v areálu Slovač v hodnotě 1 mil. Kč

vozidel IVECO Daily s valníkovou nástavbou
a zvedacím čelem o celkové hmotnosti 7,5 t
a tři dodávky FIAT Ducato v provedení furgon
s celkovou hmotností 3,5 t. Pro služební potřeby dopravy a servisu byly pořízeny dvě dodávky FORD Tourneo.
2015

2016

2017

1

0

5

20

0

0

0

0

5

17

5

0

0

0

0

59 571

4 000

12 882

V oblasti investic do technologie a vybavení
probíhala běžná obnova zejména diagnostické techniky.
V IT oblasti směřovaly investice zejména
do potřebných úprav informačních systémů,
které si vyžádaly nové aktivity a noví zákazníci.

Investice v tis. Kč	 2015	 2016	 2017
Stavební investice
Investice do technologie a vybavení
Investice do informačních technologií
Celkem za jednotlivé roky

10 048

1500

8 500

3 751	 500

850

2 002

9 000

1 060

15 801

11 000

10 410
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Personální a sociální politika

V roce 2017 došlo ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. k většímu poklesu pracovníků, převážně v kategorii řidičů. Při výběru nových zaměstnanců formou výběrových řízení
bylo přijato 30 řidičů nákladní dopravy. 28 řidičů odešlo na vlastní žádost dohodou nebo
do důchodu. U ostatních kategorií byl menší
nárůst z důvodu zavádění nového střediska
MOL. V roce 2017 akciová společnost zaměstnávala 269 zaměstnanců, 224 mužů a 45

žen. Z nich má 12 zaměstnanců vysokoškolské a 88 středoškolské vzdělání. Vzdělávání
zaměstnanců bylo provedeno dle plánu vzdělávání, kdy se podařilo naplnit veškeré pravidelné školení, odborné školení a školení v oblasti výpočetní techniky a jazykových kurzů.
Ve spolupráci s odborovou organizací nebylo
zaznamenáno neshod a úspěšně probíhala
jednání při přípravě, projednávání a realizaci
kolektivní smlouvy na rok 2017.

PROFESNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017

25
do 30 let

24
nad 60 let
128

47
do 40 let
35

81
do 60 let

77

29

92
do 50 let
128 řidiči nákl. vozidel
35 opraváři
77 THP
29 ostatní dělníci

do 30 let 25
do 40 let 47
do 50 let 92
do 60 let 81
nad 60 let 24

PRŮMĚRNÁ MZDA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Průměrná mzda
akciové společnosti

24 150

23 781

25 056

25 047

25 318
25 500
25 000

V roce 2017 dosáhla průměrná mzda výše
25 318,– Kč, při indexu 101,04 %. Byl naplněn
sociální fond v dostatečné výši, všem zaměstnancům, kteří měli celoroční pracovní poměr
je poskytován příspěvek ve výši 6 000,– Kč
na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění. Tento příspěvek byl poskytnut již čtrnáctým rokem. Dále bylo poskytnuto pojištění při
pracovních zahraničních cestách na lékařskou
péči a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Stejně tak jako v minulých letech byly zaměstnancům poskytnuty další
benefity.

24 500
24 000
23 500
23 000
22 500
22 000
21 500
21 000

2013

2014

2015

2016

2017

20 500

Majetek a finanční situace společnosti
1. Rozvaha

v tis.Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

Aktiva celkem

395 173

334 807

301 636

Dlouhodobý majetek

238 701

189 200

157 728

Dlouhodobý nehmotný majetek

6 146

9 256

7 546

Dlouhodobý hmotný majetek

232 246

179 675

149 913

Dlouhodobý finanční majetek

309

269

269

152 352

142 279

140 643

Oběžná aktiva
Zásoby

13 958

13 074

12 313

Dlouhodobé pohledávky

0

0

0

Krátkodobé pohledávky

96 009

119 580

113 854

Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky

0

0 	

0

42 385

9 625

14 476

4 120

3 328

3 265

Pasiva celkem

395 173

334 807

301 636

Vlastní kapitál

174 193

164 593

161 775

Základní kapitál

119 638

119 638

119 638

25 433

25 433

25 433

168

198

262

14 584

16 743

19 125

Časové rozlišení

Ážio a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného období

+14 370

+2 581

-2 683

Cizí zdroje

216 384

166 227

135 966

0

0

0

Dlouhodobé závazky

122 705

81 639

56 223

Krátkodobé závazky

93 679

84 588

79 743

4 596

3 987

3 895

Rezervy

Časové rozlišení

Přehled o změnách vlastního kapitálu
v tis. Kč
Základní kapitál
Ážio a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Hospodářský výsledek minulých let

2015

2016

2017

119 638

119 638

119 638

25 433

25 433

25 433

168

198

262

14 584

16 743

19 125

Hospodářský výsledek běžného období

+14 370

+ 2 581

-2 683

Vlastní kapitál

174 193

164 593

161 775
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2. Výkaz zisku a ztráty
v tis. Kč

Tržby z prodeje výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

479 933

446 430

445 558

1 004

1 032

1 038

263 589

242 271

255 277

Změna stavu zásob vlastní činností

0 	

0 	

0

Aktivace

0 	

0 	

0

Osobní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti

125 255

120 088

116 931

47 552

57 048

51 764

Ostatní provozní výnosy

128 367

134 674

137 024

Ostatní provozní náklady

147 431

149 331

156 783

25 477

13 398

2 865

Provozní výsledek hospodaření
Finanční výnosy

7 577

1 259

8 262

Finanční náklady

15 049

11 321

13 978

Finanční výsledek hospodaření

-7 472

-10 062

-5 716

Výsledek hospodaření před zdaněním

18 005

3 336

-2 851

Daň z příjmů za běžnou činnost

3 635

755

-168

- splatná

3 112

1 837

0

523

-1 082

-168

14 370

2 581

-2 683

616 881

583 395

591 882

- odložená
Výsledek hospodaření po zdanění
Čistý obrat za účetní období

Hospodářský výsledek na 1 akcii
Počet akcií (ks)
Hospodářský výsledek po zdanění (Kč)
Hospodářský výsledek na 1 akcii

2015

2016

2017

119 638

119 638

119 638

14 370 259

2 581 290

-2 682 741

120,11

21,58

-22,42

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017 společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.,
se sídlem Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště, IČO 49445910
Zpráva je určena statutárnímu orgánu - akcionářům a vedení výše uvedené společnosti
Výrok auditora
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s., sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy
této účetní závěrky, která obsahuje popis podstatných účetních metod a další informace včetně identifikace výše uvedené společnosti.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
ČSAD Uherské Hradiště, a.s. k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření i finanční situace za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými
účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro
audit případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Odpovědnost auditora stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem
na auditované společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem
shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.
Ostatní informace
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá představenstvo a vedení společnosti.
Auditorský výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí povinností auditora souvisejících s ověřením účetní závěrky
seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou a mojí znalostí
o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji,
zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry jež dokáži posoudit, uvádím, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsem povinný uvést, zda na základě poznatků a povědomí o auditované společnosti, k nímž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální)
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.
Odpovědnost představenstva ČSAD Uherské Hradiště a.s. za účetní závěrku
Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky, je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopná nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat
v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Cílem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost, způsobenou podvodem nebo
chybou a vydat zprávu auditora obsahující jeho výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše
uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost,
k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou
být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavování účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti společnosti
trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data zprávy auditora. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,
že společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Mojí povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v průběhu učinil,
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
Přílohy:

Rozvaha k 31. 12. 2017
Výkazy zisku a ztráty za období od 1.1.2017 do 31. 12. 2017
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích

Datum zprávy: 7. 3. 2018

Ing. Leo Drozdek
auditor č. opr. 0419
Plk.R.Prchaly 274
708 00 Ostrava - Pustkovec
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Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada akciové společnosti ČSAD Uherské Hradiště ve složení:
Ing. Alois Volas
JUDr.Libuše Bradnová
Pan Antonín Fornůsek
na svém zasedání dne 23. 3. 2018 přezkoumala roční účetní závěrku akciové společnosti ČSAD
Uherské Hradiště k 31. 12. 2017.
Pro posouzení hospodaření společnosti byly dozorčí radě předloženy představenstvem akciové
společnosti následující podklady:
 rozvaha k 31. 12. 2017
 výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
 zpráva o finanční a ekonomické situaci
 ověření roční účetní závěrky auditorem
 vybrané roční ukazatele ze statistických výkazů
 návrh na vypořádání hospodářského výsledku
 zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Po přezkoumání všech podkladů došla dozorčí rada k závěru, že společnost vytvořila za rok
2017 ztrátu ve výši 2 682 741,31 Kč. I přes veškeré problémy, se kterými se akciová společnost
již delší dobu potýká (nedostatek řidičů, opravářů) je ztráta pro společnost nepřijatelná a v roce
2018 je potřebné udělat veškeré opatření, aby se obdobná situace již neopakovala. V účetnictví
společnosti neshledal auditor žádné podstatné závady.
Dozorčí rada bere na vědomí dokumenty, které jí byly představenstvem společnosti předloženy
k posouzení.
Závěrečné stanovisko dozorčí rady:
1. Přestože má dozorčí rada kritické připomínky k hospodaření akciové společnosti, navrhuje
valné hromadě, aby ztrátu, jak je uvedeno výše pokryla z nerozděleného zisku z minulých let
a aby roční účetní závěrku akciové společnosti ČSAD Uherské Hradiště za rok 2017 a zprávu
statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
s c h v á l i l a.
2. Za rok 2017 vytvořila společnost ztrátu 2 682 741,31 Kč s následujícím rozdělením:
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
Příděl do sociálního fondu

- 2 682 741,31
0,–

Zůstatek nerozděleného zisku
0,–
Dozorčí rada navrhuje valné hromadě, aby rozdělení hospodářského výsledku, jak je uvedeno
výše a v návrhu představenstva
s c h v á l i l a.

Ing. Alois Volas
předseda dozorčí rady
ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Záměr společnosti pro rok 2018
Cílem společnosti pro rok 2018 je snaha o udržení její pozice v MKD jako významného dopravce
do oblasti Francie. Ve vnitrostátní dopravě budeme významně podporovat zejména další rozvoj
distribučních aktivit. Zároveň se v roce 2018 zaměříme na získání většího podílu tržeb v oblasti
logistiky. Na pokrytí potřeb společnosti vytvoříme zisk ve výši alespoň 4 mil. Kč. Pro zabezpečení těchto úkolů jsou přijata následující opatření:

 V rámci nákupu nových vozidel budeme
investovat zejména do obnovy vozidel pro
MKD. Plánujeme nakoupit nejméně 5 tahačů MAN spolu s návěsy Schmitz v provedení low deck.
 Vyřazením nejstarších vozidel s nejvyšší
spotřebou provozovaných v MKD zajistíme, aby spotřeba PHM nevzrostla nad
29,50 l/100 km.
 V oblasti logistiky budeme usilovat o získání nového zákazníka nebo o zásadní
navýšení celkových objemů u stávajících
klientů. To umožní lepší využití stávajících
investic do logistiky, zejména informačního systému a pronajatých nemovitostí.

 Provedeme opravu povrchů na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti
tak, aby bylo možno plně využívat nízkopodlažní provedení autobusů a nástupišť cestujícími s omezenou pohyblivostí a vybavíme autobusové nádraží
orientačními prvky pro slabozraké a nevidomé cestující.
 Aktivní politikou při hledání nových zaměstnanců budeme usilovat o zvýšení
celkového počtu řidičů v kamionové dopravě tak, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům vozidel. Cílem pro rok
2018 je dosáhnout evidenčního počtu
95 řidičů, kteří budou zařazeni v kamionové dopravě
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Orgány společnosti
Statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva:

Antonín Kusák
Uherské Hradiště, Mánesova 658

místopředseda představenstva:

Ing. Miroslav Bradna,
Příbor, Masarykova 570

člen představenstva:

Ivan Kallus,
Uherské Hradiště, Štěpnická 1076

člen představenstva:

Jiří Psota,
Záhorovice 166

člen představenstva:

Jiří Viceník,
Nedakonice 531

Dozorčí rada:
předseda:

Ing. Alois Volas
Uherské Hradiště - Sady, Solná 338

členka:

JUDr. Libuše Bradnová
Příbor, Masarykova 570

člen:

Antonín Fornůsek
Uherské Hradiště – Mařatice, Lomená 896

Výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Uherské Hradiště zpracovalo vedení společnosti,
které čestně prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly mít vliv na přesné a správné posouzení hospodaření
akciové společnosti nebyly vynechány.
Představenstvo akciové společnosti na svém zasedání dne 15. 3. 2018 návrh výroční zprávy
ČSAD Uherské Hradiště a.s. schválilo.

ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Tř. Maršála Malinovského 874
686 01 Uherské Hradiště
e-mail: csad@csaduh.cz
http://www.csaduh.cz

