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I. ÚVOD 
 

     Tato výroční zpráva byla vypracována podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Akcie společnosti nejsou obchodovány na veřejném trhu, nemají 
charakter registrovaných cenných papírů a na emitenta neregistrovaného cenného papíru se 
nevztahuje informační povinnost. Akcie jsou na jméno a v listinné podobě. 
Výroční zpráva bude uveřejněna ve formě brožury. 
 
      II.    VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 
 
1. Základní údaje o společnosti 
 
Obchodní firma (Název): 
Sídlo:      

PSČ:     
Registr.: 
 
IČ:   
DIČ:   
Datum založení:  
Právní forma:  

TEZAS servis a.s.  
Panelová 289, Praha  9 – Satalice 
190 15  
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,              
oddíl B, vložka 16656 
24765180 
CZ24765180 
1.12.2010 
akciová společnost 

   
Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena: 

Společnost byla založena zakladatelem TEZAS a.s. v souladu s usnesením valné hromady 
společnosti ze dne 30.6.2010, jehož obsah je zachycen v notářském zápisu JUDr. Martiny 
Herzánové notářky v Praze, č. NZ 177/2010, N 216/2010, na základě zakladatelské listiny o 
založení akciové společnosti TEZAS servis a.s. bez veřejné nabídky akcií v souladu 
s ustanovením § 162 odst. 2 a § 163 odst. 1 Obchodního zákoníku (notářský zápis JUDr. 
Martiny Herzánové, notářky v Praze, č. NZ 252/2010, N 296/2010).  
Právní řád:  České republiky 
Právní předpis: Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník   
Právní forma:  akciová společnost   
Založena na dobu neurčitou.  
 
Předmět podnikání: 

viz čl. 5 stanov  

 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 - opravy silničních vozidel 
 - klempířství a oprava karoserií 
 - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 

 - zámečnictví, nástrojářství 
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Rejstříkový soud oprávněný k vedení  
obchodního rejstříku:                                   obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze   
 
Číslo pod kterým je společnost zapsána:     oddíl B, vložka 16656 
   
Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě 
společnosti :         Panelová 289,  190 15  PRAHA  9 – Satalice 
                            pracovní dny  po, st  od 9.00 do 13.00 hod 
 
2. Údaje o základním kapitálu 
 
Výše upsaného základního kapitálu: 

Výše základního kapitálu společnosti při jejím založení činila 2 000 000,- Kč a byl zcela 
splacen.  
Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné 
účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.  
 
Popis struktury společnosti  

viz kap. IV. této výroční zprávy „Příloha k účetní závěrce“, odd. A, odst. 1.  
 

Počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které 
nabyl a drží emitent nebo osoba, na které má emitent přímý či nepřímý podíl přesahující 50% 
základního kapitálu nebo hlasovacích práv; (u dluhopisů 5 % základního kapitálu emitenta): 

Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, neměla ve svém majetku žádné cenné papíry, 
kterými by se podílela na základním kapitálu jiných obchodních společností. Společnost 
nevydala žádné dluhopisy. 
 
Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmíněného zvýšení základního kapitálu a případná 
lhůta pro jeho zvýšení, okruh osob s právem na výměnu cenných papírů, přednostní upisování 
akcií, a  podmínky a postup při vydávání nových akcií: 

Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle § 202 – 210 obchodního zákoníku. 
Stanovy společnosti v čl. 41 definují způsob splácení emisního kurzu akcií a důsledky 
porušení povinnosti včas splatit upsané akcie. V roce 2011 bude základní kapitál navýšen o 
další peněžní vklad a nepeněžní vklad movitého dlouhodobého hmotného majetku.  
 
Počet a hlavní charakteristika akcií, které nezakládají podíl na základním kapitálu: 

Společnost nevydala takové akcie. 
 
Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu: 

Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů 
akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. čl. 40 
Stanov společnosti umožňuje zvýšení základního kapitálu představenstvem. 
 
Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám 
v základním kapitálu nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen: 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 1.12.2010 se základním kapitálem při 
založení ve výši 2 000 000,- Kč, který byl splacen peněžním vkladem. 
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Osoby, které společnost ovládají nebo by jí mohly ovládat s uvedením podrobností o výši 
podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li společnosti známy): 

100% vlastníkem akcií je zakladatel – mateřská společnost TEZAS a.s.  
 
Osoby s podílem 20 % na hlasovacích právech společnosti :  
Viz předchozí odstavec. 
 
3. Údaje o činnosti 

Společnost v roce 2010 neuskutečňovala žádnou podnikatelskou činnost a neměla žádné 
zaměstnance. V roce 2011 bude do společnosti převedena obchodní a servisní činnost 
z mateřské společnosti TEZAS a.s. Spolu s tím přejdou k 1.1.2011 všichni zaměstnanci 
podílející se na zajišťování servisní a obchodní činnosti dle § 338 odst. 2 zákoníku práce 
z mateřské společnosti TEZAS a.s. do společnosti TEZAS servis a.s. 

Hlavní oblastí činnosti společnosti bude z hlediska výše obratu prodej nových autobusů 
Irisbus Iveco na základě převedení smlouvy o dealerství, v ostatní obchodní činnosti se jedná 
o prodej náhradních dílů, příslušenství pro vozidla Irisbus Iveco a další značky, prodej náprav 
SAF a BPW, brzdového obložení PAGID, ložisek, spojovacího a hutního materiálu, 
autobaterií Akuma, autoper a provozních náplní Agrimex. V oblasti služeb budou servisy 
v Praze – Satalicích, ve Vyškově, v Kroměříži, v Holešově a v Boskovicích zajišťovat 
provádění oprav autobusů a nákladních vozidel, podporu prodeje nových autobusů Irisbus 
Iveco prováděním předprodejních a garančních prohlídek a záručních oprav, provádění oprav, 
instalace a revizních prohlídek chlazení THERMOKING, měření tachografů na základě 
získané certifikace a provádění oprav tachografů a instalace doplňků do prodávaných nových 
autobusů.  
Přehled o hlavních činnostech společnosti, které společnost bude zajišťovat od začátku roku 
2011, je uveden v následující tabulce: 
 

OBCHODNÍ ČINNOST prodej autobusů (Irisbus Iveco) 
 prodej náhradních dílů, příslušenství a provozních náplní 
 prodej pneumatik 
SLUŽBY opravy nákladních vozidel a autobusů 
 výroba, montáž a údržba garážových zařízení 
 servis chladících zařízení a tachografů 
 pneuservis 
 
Údaje o tržbách za prodej zboží a služby  

a) Vývoj tržeb za prodej zboží  
ROK  2008  2009  2010 

Tržby v tis. Kč x x 0 

b) Vývoj tržeb za služby  
ROK   2008   2009   2010 

Tržby v tis. Kč x x 0 

c) Rozlišení tržeb dle druhů činnosti  
Tržby v tis. Kč / % tržeb   2008   2009   2010 

opravárenská činnost   x x 0 / 0,0 % 
obchodní činnost x x 0 / 0,0 % 
ostatní činnosti x x 0 / 0,0 % 
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Sídlo organizační složky podle podílu na celkovém obratu společnosti (vč.vnitropodn.výkonů) 
org.složka Sídlo % obratu 

Praha 9 – Satalice Panelová 289  0,0 % 
Boskovice Mánesova 1 0,0 % 
Kladno Železničářů 885 0,0 % 
Vyškov Brněnská 366/25 0,0 % 
Kroměříž Skopalíkova 2385 0,0 % 
Holešov Tovární 1436 0,0 % 

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností  

Společnost neměla v roce 2010 ve svém vlastnictví žádný nemovitý majetek. 

Údaje o závislosti společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo 
finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, mají-li zásadní význam pro 
podnikatelskou činnost: 

Zásadní význam pro podnikatelskou činnost společnosti bude mít smlouva uzavřená s  Iveco 
Czech Republic, a.s. o dealerství autobusů, které v roce 2011 přejde z mateřské společnosti na 
dceřinou společnost. 
 
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních:  

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních období 
nemají významný vliv na finanční situaci společnosti. 
 
Hlavní investice uskutečněné v letech 2008 až 2010:  

Rok 2010 
Název investice Pořizovací cena  

v tis. Kč 
Umístění Způsob financování  

x 0 x x 

Finanční investice  
 

Rok 2008 2009 2010 
Investice do akcií a dluhopisů jiných emitentů  x x 0 

Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic : 
 

Investice Plánovaná výše investice Rok 
Referentské osobní auto 208 2011 

Výjimečné skutečnosti a události, které ovlivnily podnikání: 
V roce 2010 společnost neprovozovala podnikatelskou činnost. Aby mohla být obchodní a 
servisní činnost zahájena od začátku roku 2011 byly 31.12.2010 mateřskou společností 
TEZAS a.s. prodány zásoby materiálu a zboží za cenu stanovenou znalcem jmenovaným 
soudem (dle § 196 odst. 3 obchodního zákoníku). 

Informace o politice a výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů za poslední tři 
účetní období, jestliže jsou významné: 
V roce 2010 nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj. 
Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a mzdovém vývoji podle jednotlivých kategorií 
zaměstnanců za předcházející tři účetní období: 

Společnost v roce 2010 neměla žádné zaměstnance. Zaměstnanci přejdou od 1.1.2011 
z mateřské společnosti TEZAS a.s. do společnosti TEZAS servis a.s. dle § 338 odst. 2 
zákoníku práce. 
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4. Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách    
 
Účetní závěrka: 
Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát za poslední účetní období včetně 
přílohy za poslední účetní období je uvedena v odd. III. a IV. výroční zprávy.  
 
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2011 : 

Tržby  487 919 
Hospodářský výsledek (před zdaněním) 1 500 

 
Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období (údaje v tis.Kč) 
Stav k 
Základní jmění (kapitál) 
Zákonný rezervní fond 
Sociální fond (FKSP) 
Hospodářský výsledek minulých let : 
Neuhrazená ztráta minulých let 
Hospodářský výsledek běž.účet.obd. 
 
VLASTNÍ KAPITÁL 

31.12.2008 
x
x
x

x
x

x

31.12.2009 
x 
x 
x 

 
x 
x 

 
x 

31.12.2010 
2 000

0
0

0
-27

1 973
 

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období  
Rok  2008  2009  2010 

hospodářský výsledek na 1 akcii   x x -13,5 Kč 
hosp.výsledek z běžné činnosti 

HV z běžné činnosti na 1 akcii (Kč) 
x 
x 

x 
x 

-27 tis. Kč 
-13,5 Kč 

Hodnota vlastního kapitálu na 1 akcii (Kč) x x 986,5 Kč 
 
Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období 
 

Rok  2008  2009  2010 
výše dividendy na 1 akcii x x 0  

 
Společnost nevydala žádné dluhopisy. 
 
Údaje o každé osobě, ve které má společnost přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 
10 % vlastního kapitálu společnosti nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty společnosti. 
(Je-li společnost součástí konsolidačního celku uvedou se údaje o každé osobě, ve které má 
společnost přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % konsolidovaného vlastního 
kapitálu nebo konsolidovaného ročního zisku nebo ztráty): 

Akciová společnost TEZAS a.s. neměla v roce 2010 žádný podíl na základním jmění  jiných 
obchodních společností či družstev. 

5. Údaje o cenných papírech – akciích tvořících základní kapitál společnosti 
   Forma  na jméno 
   Podoba listinná 
   Počet kusů  2 000 ks 
   Celkový objem emise  2 000 000,- Kč 
   Jmenovitá hodnota akcie  1 000,- Kč 
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Způsob převodu cenných papírů: 

K převodu listinných akcií dochází předáním nabyvateli podle § 17 a § 19 zák. č. 591/1992 
Sb., o cenných papírech v platném znění. Převoditelnost akcií není omezena.  
 
Způsob zdaňování výnosů: 

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění 
pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. 
 
Názvy veřejných trhů na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:  

Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 
 
Popis práv vyplývajících z akcií: 

a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady,  hlasovat na ní, má právo 
požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,  je-li takové 
vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat 
návrhy a protinávrhy. Akcionář může svá práva na VH vykonávat osobně, 
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na 
základě písemné plné moci. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je 
spojen jeden hlas. Dle stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele 
valné hromady. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy, ani 
zaměstnanecké akcie, 

b) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada 
podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení (po provedení zákonného 
přídělu rezervnímu fondu). Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho 
akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,  

c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí 
mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,  

d) dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o 
rozdělení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit či doručit jejich adresátovi, 
budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněné osoby 
si je po dobu čtyř (4) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle společnosti 
po předložení příslušných dokladů. Právo na dividendu v případě neuplatnění 
akcionářem  přechází  na zákonného právního nástupce  ve smyslu ustanovení 
občanského a obchodního zákoníku. V případě promlčení se uplatňuje obecná 
čtyřletá promlčecí lhůta podle § 397 obchodního zákoníku. Vzhledem 
k neuhrazeným ztrátám z minulých let však společnost v nejbližším období 
nepředpokládá výplaty dividend. 

Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov společnosti. Oznámení o 
konání valné hromady uveřejňuje představenstvo společnosti dle platných Stanov společnosti 
v Obchodním věstníku a na svých webových stránkách www.tezas.cz. 
Informace o právu na přednostní úpis dosavadních akcionářů a o omezení nebo vyloučení 
tohoto práva s uvedením důvodů: 
Stanovy společnosti neobsahují žádná další zvláštní ustanovení nad rámec § 202 – 210 obch. 
zák.  

Veřejná nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí 
akcií jiných společností činěná emitentem v běžném nebo předcházejícím roce: 
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V roce 2010 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií 
emitenta ani společností (emitentem), ani třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií 
jiných společností činěná emitentem.  
 
6. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti : 
 
Představenstvo společnosti (od 1.12.2010):  

Ing. Radislav Rožánek 
 
 
Ing. Peter Baďura 
 
 
Stanislav Zámečník 

předseda představenstva 
nar. 7.8.1959 
bytem Šestajovice, Konopišťská 904 
místopředseda představenstva  
nar. 24.3.1962 
bytem Zlín, Mladcová, Ostrá horka I/509 
místopředseda představenstva  
nar. 7.12.1968 
bytem Květná 619 

Dozorčí rada (od 1.12.2010): 

Ing. Zdeněk Kolář 
 
 
Ing. Petr Lhotský 
 
 
Petr Kafka, dipl.tech. 
 
 

předseda dozorčí rady 
nar. 10.9.1961 
bytem Praha 10 – Strašnice, Hřibská 2034/12 
člen dozorčí rady 
nar. 2.3.1960 
bytem Zlín, Louky, tř. Tomáše Bati 221 
člen dozorčí rady (od 26.6.2007) 
16.2.1949 
bytem Praha 9 – Běchovice, Ke Kolodějům 140 

Vedení společnosti:    
 
Ing. Radislav Rožánek 
Petr Kafka 

ředitel společnosti 
technický náměstek 

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů 
společnosti (v tis. Kč) : 

 Peněžité příjmy Z toho tantiémy Naturální příjmy 
Představenstvo 0 0 0 
Dozorčí rada 0 0 0 

Vedení společnosti 0 0 0 

Počet účastnických cenných papírů emitenta, které jsou drženy  členy statutárního orgánu a 
členy dozorčího orgánu a vedoucími zaměstnanci emitenta souhrnně za orgán: 

Představenstvo     0 ks akcií 
Dozorčí rada       0 ks  
Vedení společnosti     0 ks  
Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, 
nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. 
Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu společnosti :  
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Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelem TEZAS a.s., který je 100% 
vlastníkem akcií.  

 7. Údaje o vývoji činnosti 
Obecné údaje o tendencích v činnosti společnosti od rozvahového dne posledního účetního 
období, za které byla zveřejněna účetní závěrka, zejména o hlavních aktuálních tendencích ve 
výrobě nebo službách, prodeji, skladovém hospodářství a objednávkách a o tendencích 
posledního vývoje nákladů a prodejních cen: 

Vývoj činnosti společnosti od počátku roku 2011 je v souladu s Podnikatelským záměrem na 
rok 2011, který je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
společnosti, uvedené v odd.V. této výroční zprávy. Podnikatelský záměr na rok 2011 
předpokládá nižší podíl tržeb v I. pololetí, neboť hlavní objem prodeje autobusů bude 
realizován ve II. pololetí. 
Údaje o obchodních vyhlídkách společnosti nejméně do konce běžného účetního období:  

Obchodní vyhlídky společnosti za rok 2011 jsou podrobněji uvedeny v Podnikatelském 
záměru na rok 2011, který je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu 
majetku společnosti, uvedené v odd.V. této výroční zprávy. Podle tohoto záměru by měla 
společnost dosáhnout zisku před zdaněním 1 500 tis.Kč při celkových výnosech 487 919 
tis.Kč. 
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8. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní 
závěrky 
Osoby odpovědné za výroční zprávu : 
Tuto výroční zprávu jsem vypracoval na základě účetních a dalších podkladů a současně  
prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají údajům v předložených 
podkladech a že nevím o žádné podstatné okolnosti, jejíž vynechání by mohlo ovlivnit přesné 
a správné posouzení společnosti. 
 
 
                                                                              …………………………….. 
                                                                              Ing. Miroslav Macek 
                                                                              ekonomický náměstek TEZAS a.s. 
                                                                              nar. 8.11.1952 
                                                                              bytem Měšice u Prahy, Hlavní 201 

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány. 
 
 
                                                                             
                                                                              …………………………….. 
                                                                              Ing. Radislav Rožánek                                                           
                                                                              předseda představenstva 
                                                                              nar. 7.8.1959 
                                                                              bytem Šestajovice, Konopišťská 904 

Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky za poslední tři účetní období : 
Jméno, příjmení:                                           Ing. Vlastimil Zedek 
Rodné číslo:                                                  nar. 24.2.1936 
Bydliště nebo místo podnikání:                    Praha 8, Žalovská 8/108  
IČ:                 16079914    
osvědčení KA ČR č.0110  
            Ověřil jsem soulad výroční zprávy společnosti TEZAS servis a.s. k 31.12.2010 
s účetní závěrkou, která je taktéž obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy 
je zodpovědný statutární orgán společnosti TEZAS servis a.s. Mým úkolem je vydat na 
základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 
 Ověření jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy 
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že 
informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní 
závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření 
výroku auditora. 
 Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TEZAS 
servis a.s. k 31.12.2010 ve všech významných ohledech  v souladu s výše uvedenou účetní 
závěrkou.                                                                         
 
 
                                                                              …………………………….. 
                                                                                              Ing. Vlastimil Zedek, auditor             
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III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM 
ROZSAHU 

 
A. Rozvaha Rozvaha  v plném rozsahu k 31.prosinci 2010 

následující strany 12 – 13 
 
     B. Výkaz zisku a ztráty Výsledovka v plném rozsahu                   
          k 31.prosinci 2010 

následující strana 14 
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Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) ke dni: 31.12.2010
IČO: 24765180

Název účetní jednotky:
Běžné účetní období k 31.12.2010 Min. 2009 Min. 2008

označ. 
a

AKTIVA                                   
b                                   

řád.  
c

Brutto     
1

Korekce   
2

Netto      
3

Netto     
4

Netto     
5

Aktiva celkem (ř. 02+03+31+62) 001 71 103 0 71 103 0 0
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 003 0 0 0 0
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0
B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0
     2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0
     3. Software 007 0 0 0 0 0
     4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0
     5. Goodwill 009 0 0 0 0 0
     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0
     7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0
     8. Posk

0
0

ytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 0
B.II.1. Pozemky 014 0 0 0 0 0
      2. Stavby 015 0 0 0 0 0
      3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 0 0 0 0 0
      4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0
      5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 0
      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0
      7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 0
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 0
      9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 0
       2. Podíl

0

0

y v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 0
       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0
       4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící  osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0
       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0
       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0
       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0
C. Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58) 031 71 103 0 71 103 0 0
C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 44 022 0 44 022 0 0
C.I.1. Materiál 033 13 369 0 13 369 0 0
     2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0
     3. Výrobky 035 0 0 0 0 0
     4. Zvířata 036 0 0 0 0 0
     5. Zboží 037 30 653 0 30 653 0 0
     6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 0
      2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0
      3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0
      4. Pohledávky za společníky, členy družs tva a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0 0
      5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0
      6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0
      7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 0
      8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 8 804 0 8 804 0 0
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 0 0 0 0 0
      2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0
      3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0
      4. Pohledávky za společníky, členy družs tva a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0 0
      5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0
      6. Stát - daňové pohledávky 054 8 804 0 8 804 0 0
      7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 0 0
      8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 0
      9. Jiné pohledávky 057 0 0 0 0 0
C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 18 277 0 18 277 0 0
C.IV.1. Peníze 059 0 0 0 0 0
       2. Účty v bankách 060 18 277 0 18 277 0 0
       3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0
       4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0
D.I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 0
D.I.1. Náklady příštích období 064 0 0 0 0 0
     2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0
     3. Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 0

TEZAS servis a.s.
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) ke dni : 31.12.2010
IČO: 24765180

Název účetní jednotky:

označ. 
a

PASIVA                                  
b                                   

řád.  
c

Stav v běž. 
účet. období  

(k 
31.12.2010)   

6

Stav v min. 
účet. období 

(k 
31.12.2009)  

7

Stav v min. 
účet. období 

(k 
31.12.2008)  

8
Pasiva celkem (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 71 103 0 0

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 1 973 0 0
A.I. Základní kapitál (ř. 70 + 71 + 72) 069 2 000 0 0
A.I.1. Základní kapitál 070 2 000 0 0
     2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0
     3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0
A.II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 0 0 0
A.II.1. Emisní ážio 074 0 0 0
      2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0
      3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0
      4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79+ 80) 078 0 0
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 0 0 0
      2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) 081 0 0
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 0 0 0
        2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0

A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období      
ř. 01 - (69+73+78+81+85+118) = ř. 60 VZZ 084 -27 0 0

B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 69 130 0 0
B.I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 0 0
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 0
     2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0
     3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0
     4. Ostatní rezervy 090 0 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 0 0
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0
     2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0
     3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0
     4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 0 0 0
     5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0
     6. Vydané dluhopisy 097 0 0 0
     7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0
     8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 0
     9. Jiné závazky 100 0 0 0
    10. Odložený daňový závazek 101 0 0 0
B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 69 130 0 0
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 31 0 0
      2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 52 821 0 0
      3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0
      4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 0 0 0
      5. Závazky k zaměstnancům 107 16 278 0 0
      6. Závazky ze sociá lního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 0 0 0
      7. Stát - daňové závazky a dotace 109 0 0 0
      8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0
      9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0
     10. Dohadné účty pasívní 112 0 0 0
     11. Jiné závazky 113 0 0 0
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 0 0
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0
       2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0
       3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0
C.I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 0 0
C.I.1. Výdaje příštích období 119 0 0 0
     2. Výnosy příštích období 120 0 0 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v celých tisících Kč) ke dni :
Název účetní jednotky: IČO: 24765180

označení 
a

Text                                             
b                                   

číslo 
řadku  

c

sledovaném 
(2010)         

1
minulém (2009)  

2
minulém (2008)  

3
    I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0
    + Obchodní marže  (ř.01-02) 03 0 0
    II. Výkony (ř.05+06+07) 04 0 0
    II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 0 0 0
      2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0
      3. Aktivace 07 0 0 0
B. Výkonová spotřeba  (ř.09+10) 08 26 0 0
B.   1. Spotřeba materiálu a energie 09 0 0 0
      2. Služby 10 26 0 0
    + Přidaná hodnota  (ř.03+04-08) 11 -26 0 0
C. Osobní náklady  (ř.13 až 16) 12 0 0
C.   1. Mzdové náklady 13 0 0 0
C.   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0
C.   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 0 0 0
C.   4. Sociální náklady 16 0 0 0
D. Daně a poplatky 17 0 0 0
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 0 0 0
     III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 0 0
     III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 0

      2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mater. 22 0 0
F.   1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0
      2. Prodaný materiál 24 0 0 0
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů př íštích období 25 0 0 0
     IV. Ostatní provozní výnosy 26 0 0 0
H. Ostatní provozní náklady 27 0 0 0
     V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0

    *
Provozní výsledek hospodaření                                               

0
0

0

0

0

[ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)] 30 -26 0 0
    VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0
    VII. Výnosy z dlohodobého finančního majetku (ř.34+35+36) 33 0 0
  VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0
       2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0
       3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0
   VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0
K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0
     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0
    X. Výnosové úroky 42 1 0 0
N. Nákladové úroky 43 0 0 0
    XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0
O. Ostatní finanční náklady 45 2 0 0
    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0
P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0

    *
Finanční výsledek hospodaření                                             

0

[ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)] 48 -1 0 0
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 0 0
Q.  1.    splatná 50 0 0 0
     2.    odložená 51 0 0 0
   ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)     52 -27 0 0
    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0
R. Mimořádné náklady 54 0 0 0
S. Daň z příjmů z mimořád.činnosti (ř.56+57) 55 0 0
S.  1.    splatná 56 0 0 0
     2.    odložená 57 0 0 0
    * Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55) 58 0 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0
   *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)      60 -27 0 0
   **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48+53-54) 61 -27 0 0

31.12.2010

Skutečnost v účetním období
TEZAS servis a.s.

0

0

0

 
 



 

IV.    PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

                      TEZAS servis a.s.                                    
                                  Sídlo společnosti: Panelová 289,  190 15  PRAHA  9 – Satalice 

                                                   

 

IČ: 24765180          DIČ: CZ24765180 
 

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 

 
A. Obecné údaje 

1. Základní údaje o společnosti 
Obchodní jméno: 
Sídlo: 
Telefon: 
IČ: 
Registr.: 
 
Daňové identif.číslo: 
Bankovní spojení: 
Právní forma: 

TEZAS servis a.s.  
Panelová 289, 190 15  Praha  9 – Satalice 
281023111 
24765180 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,              
oddíl B, vložka 16656 
CZ24765180 
ČSOB  a.s., č.ú. 117243903/0300 
akciová společnost 

Předmět podnikání: 
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
 opravy silničních vozidel 
 klempířství a oprava karoserií 
 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o 
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 

 zámečnictví, nástrojářství 
Základní kapitál společnosti při jejím založení:  2,000.000,- Kč 
Akcie:                                          2.000 akcií na jméno v listinné podobě po 1.000,- Kč      
                                                     jmenovité hodnoty 
Základní kapitál společnosti bude v roce 2011 zvýšen o nepeněž.vklad hmotného movitého 
majetku a peněž.vklad 
Společnost založena na základě rozhodnutí valné hromady jediným zakladatelem společností 
TEZAS a.s., IČ 60193549, se sídlem Praha 8, Pernerova 502/52, která je 100 % vlastníkem 
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1.prosince 2010 
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Organizační schéma společnosti 
Společnost v roce 2010 po založení k 1.12.2010 nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost 
(zahájena až od začátku roku 2011). Všichni zaměstnanci podílející se na zajišťování servisní 
a obchodní činnosti přecházejí dle § 338 odst. 2 zákoníku práce z mateřské společnosti 
TEZAS a.s. do společnosti TEZAS servis a.s. k 1.1.2011. 

V roce 2011 bude organizační schéma společnosti následující: 
 

        

 

 

 
Orgány a vedení společnosti 

Představenstvo společnosti 
Statutárním orgánem společnosti v roce 2010 (od 1.12.2010) bylo představenstvo společnosti 
ve složení: 
Ing. Radislav Rožánek - předseda představenstva 
Ing. Peter Baďura - místopředseda představenstva 
Stanislav Zámečník – místopředseda představenstva 

Dozorčí rada 
Kontrolním orgánem společnosti v roce 2010 (od 1.12.2010) byla dozorčí rada ve složení:  
Ing. Zdeněk Kolář - předseda dozorčí rady 
Ing. Petr Lhotský - člen dozorčí rady  
Petr Kafka, dipl.tech. - člen dozorčí rady  
 

VALNÁ HROMADA 

Představenstvo společnosti Dozorčí rada 

Ředitel společnosti 

Ředitel společnosti

Vedoucí obchodního útvaru 
2      Obchodní útvar 

Technický náměstek Poradce 
1     Technický útvar ředitele

Prodej 
vozidel 

Výroba 
(TR) 

Servis 
Vyškov 

Nákup a 
prodej 

Pneuservis 
Kladno 

Sklady a 
konsign.skl.

Vedoucí 
skladů

Servis 
Služby 

Mycí linka 
Doprava 

Servis 
Holešov

Servis 
Kroměříž 

Servis 
Boskovice
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Vedení společnosti 

Ředitel společnosti: Ing. Radislav Rožánek tel.: 281023321 

2.  Akciová společnost TEZAS servis a.s. neměla v roce 2010 žádný podíl na základním    
kapitálu jiných obchodních společností či družstev. 
 
3. Údaje o zaměstnancích 
        Společnost neměla v roce 2010 žádné zaměstnance. Do společnosti TEZAS servis a.s. 
přecházejí z mateřské společnosti TEZAS a.s. k 1.1.2011 dle § 338 odst. 2 zákoníku práce. 

4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v 
naturální formě akcionářům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů: 

 
 

Půjčky  

Poskytnuté záruky 
 

Ostatní plnění   

 

Všechny údaje v tis.Kč 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Akcionáři 
 

X
 

X
 

0
 

X
 

X
 

0 
 

X 
 

X 
 

0
 

Řídící pracovníci  (ředitel, náměstci) 
 

X
 

X
 

0
 

X
 

X
 

0 
 

X 
 

X 
 

 0
 

Představenstvo společnosti 
 

X
 

X
 

0
 

X
 

X
 

0 
 

X 
 

X 
 

0
 

Dozorčí rada 
 

X
 

X
 

0
 

X
 

X
 

0 
 

X 
 

X 
 

0
 
 
B.  Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování  
 

        Účetnictví v TEZAS servis a.s. vychází ze zákona o účetnictví čís. 563/1991 Sb. 
Uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek, účtová 
osnova, účetní metody a jejich použití vychází z Vyhlášky MF ČR  č. 500/2002 Sb. ze dne 
6.11.2002 a z Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023 platných od 
1.1.2004. 
       Vnitropodnikové účetnictví bude aplikováno od roku 2011 spolu se zahájením 
podnikatelské činnosti.  
 
        1. Způsob ocenění 
 
    a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii 
        Pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 
131-Pořízení zboží, se souvztažným zápisem na příslušných účtech. Příjem materiálu a zboží 
na sklad provádějí pracovníci těchto skladů v pořizovacích cenách, účtuje se na vrub účtu 
112001-Materiál na skladě nebo 132001-Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111-Pořízení 
materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Po každé dodávce (novém příjmu na sklad) počítač 
vypočte novou průměrnou cenu materiálu nebo zboží na skladě, v této ceně jsou potom 
zachycovány úbytky materiálu nebo zboží ze skladu. Jedná se tedy o způsob oceňování 
váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen.  
        Dne 31.12.2010 po ukončení pohybů ve skladech TEZAS a.s. došlo k prodeji skladových 
zásob materiálu a zboží z TEZAS a.s. na TEZAS servis a.s., aby mohla být od začátku roku 
2011 v TEZAS servis a.s.zahájena servisní a obchodní činnost. Prodejní cena zásob byla 
stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem dle § 196 odst. 3 obchodního 
zákoníku ve výši 44,009.594,31 Kč (bez DPH). 
    b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
        Společnost neměla ve svém majetku v roce 2010 žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek, tudíž ani tento majetek vytvořený vlastní činností. 
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    c) cenných papírů a majetkových účastí 
    V roce 2010 společnost nevlastnila žádné cenné papíry a neměla žádný podíl na základním 
kapitálu jiných obchodních společností či družstev. 
    d) příchovků a přírůstků zvířat 
        Společnost ve svém majetku nemá žádná zvířata. 
 
2.  Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a 

pořízeného v průběhu účetního období 
 
        V roce 2010 nebyla reprodukční pořizovací cena pro ocenění majetku použita. Prodejní 
cena zásob materiálu a zboží nakoupených z obchodních a provozních skladů TEZAS a.s. 
byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem (dle § 196 odst. 3 
obchodního zákoníku).  
 
3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do           
pořizovacích cen nakupovaných zásob a složky nákladů zahrnované do cen zásob 
stanovených na úrovni vlastních nákladů 
 
      V roce 2010 se žádné vedlejší pořizovací náklady nevyskytly. 
 
4. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání 

položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti 
předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn s vyčíslením 
peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského 
výsledku 

 
      Způsoby oceňování, uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové 
vymezení těchto položek, účtová osnova, účetní metody a jejich použití byly upraveny v 
souladu se zásadami obsaženými ve Vyhlášce MF ČR  č. 500/2002 Sb. ze dne 6.11.2002 a 
v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. Při účtování se postupuje podle 
výše uvedených účetních předpisů, kterými se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro 
podnikatele. Ocenění zásob – viz výše. 
        
5.  Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro 

stanovení výše opravných položek 
 
      Společnost v roce 2010 nezúčtovala žádné opravné položky k majetku. 
     
6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové 

metody pro stanovení účetních odpisů 
 
       Společnost v roce 2010 neměla ve svých aktivech žádný dlouhodobý majetek. 
  
7.  Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
 
       V roce 2010 nedošlo v účetnictví společnosti TEZAS servis a.s. k případu, kdy by bylo 
třeba provést přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu. 
 
C. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
1. Významné položky a významné události 
       Společnost TEZAS servis a.s. v prosinci 2010 ještě neměla žádné tržby, protože servisní a 
obchodní činnost je převedena z mateřské společnosti od 1.1.2011. 
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         V aktivech společnosti jsou zásoby materiálu a zboží ve výši 40,022 tis.Kč. Zásoby 
v ceně (bez DPH) 44,010 tis.Kč byly 31.12.2010 prodány do TEZAS servis a.s. z obchodních 
a provozních skladů TEZAS a.s. Prodejní cena zásob byla stanovena na základě posudku 
znalce jmenovaného soudem (dle § 196 odst. 3 obchodního zákoníku). 

2.1. Hmotný a nehmotný majetek 
a) Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 
Společnost v roce 2010 neměla ve svých aktivech žádný dlouhodobý majetek. 
b) Rozpis nehmotného investičního majetku 
Společnost v roce 2010 neměla ve svých aktivech žádný dlouhodobý majetek. 

c) Hmotný investiční majetek užívaný formou finančního pronájmu 
Společnost v roce 2010 neměla žádný majetek pronajatý na leasing. 

d) Přírůstky a úbytky dlouhodobého (investičního) majetku podle jeho hlavních skupin 
(tříd)       

Společnost v roce 2010 neměla ve svých aktivech žádný dlouhodobý majetek.                                           

e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze, např. nehmotný a hmotný             
majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02  

Společnost v roce 2010 takový majetek neměla.         

f)  Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí 
věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto  zajištění (stav k 31.12.2010) 

V roce 2010 žádný majetek společnosti TEZAS servis a.s. nebyl vložen do zástavy. 

g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v          
účetnictví 

Takový majetek společnost ve svých aktivech neměla.        

h) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a            
majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných 
papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto 
cenných papírů a účastí, tržní ocenění těchto cenných papírů a účastí 

 
TEZAS servis a.s. nemá žádnou majetkovou účast ani v tuzemsku ani v zahraničí a nevlastní 
žádné dlouhodobé majetkové cenné papíry. 

2.2. Pohledávky 
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti stav (v tis.Kč):  
Společnost k 31.12.2010 neměla žádné pohledávky, tudíž ani po lhůtě splatnosti. 

b)  Pohledávky k ovládající a řídící osobě 
Společnost k 31.12.2010 neměla žádné pohledávky, tudíž ani k ovládající a řídící osobě. 

c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. 
ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ 
jejího nesplacení 

Společnost k 31.12.2010 neměla žádné pohledávky, tudíž ani pohledávky kryté zástavami 
nebo jiným ručením.  

 

 

TEZAS servis a.s.       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010         strana  19 



 

2.3. Vlastní kapitál 
a)  Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období, tj.rozpis případů, které 

měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu, zejména z 
titulu zvýšení nebo snížení základního kapitálu, případně emisního ažia, výplata 
dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtu 414 z titulu oceňovacích 
rozdílů z přecenění majetku a závazků, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem 
minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a výsledkem hospodaření 
minulého účetního období 
Společnost byla založena k 1.12.2010 s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 
2,000 tis.Kč 

Údaje v tis.Kč 
 
 
Základní kapitál 
Zákonný rezervní fond 
Hospodářský výsledek minulých let: 
Neuhrazená ztráta minulých let 
Hospodářský výsledek běž.účet.obd. 
 
VLASTNÍ KAPITÁL 

Stav                
k 31.12.2009

0
0

0
0

0

Změny v průběhu 
roku 2010 

2 000 
0 
 

0 
-27 

 
1 973 

Stav                
k 31.12.2010

2 000
0

0
-27

1 973

b)  Rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty z předcházejícího účetního období, 
event. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období 

      Hospodaření a.s. za rok 2010 skončilo ztrátou ve výši 27 tis.Kč. Valné hromadě bude 
navrženo rozhodnout o zaúčtování na účet 429-Neuhrazená ztráta minulých let s tím, že ztráta 
bude uhrazena ze zisku v následujícím období.  

c)  Základní kapitál akciové společnosti 
     Základní kapitál společnosti při jejím založení (k 1.12. 2010): 2,000.000,- Kč (2.000 kusů 
kmenových akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč) 
     Dluhopisy s právem výměny za akcie nebyly vydány. 

2.4. Závazky 

a)  Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 
     Společnost k 31.12.2010 neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

b)  Závazky k podnikům s podstatným vlivem   
     Společnost k 31.12.2010 vykazuje závazky vůči TEZAS a.s. ve výši  52,821 tis.Kč (za 
nakoupené zásoby materiálu a zboží). 

c)  Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění 
pro případ jeho nesplacení 

     Společnost k 31.12.2010 neměla žádné závazky kryté zástavami.  

d) Závazky (nepeněžní i peněžní), nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, 
např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného 
práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv. 
K 31.12.2010 společnost takové závazky neměla. 

2.5. Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s   
uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období. 
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        V roce 2010 nebylo o tvorbě ani zúčtování rezerv účtováno.   

2.6. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na 
tuzemsko a zahraničí 

        Kromě výnosových úroků (tuzem.) ve výši 1 tis.Kč společnost neměla v roce 2010 jiné 
výnosy. 

2.7. Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj 
       V roce 2010 nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj. 

2.8. Údaje o přeměnách 
       K přeměně společnosti, ani ke změně právní formy nedošlo. 
              
 
 
 
 
 
                                                                          Ing.Radislav Rožánek, 
                                                                          předseda představenstva 
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  V.     ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ    
       ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI 
 

Vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2010 
 
         Společnost TEZAS servis a.s. byla založena zakladatelem TEZAS a.s. v souladu 
s usnesením valné hromady společnosti ze dne 30.6.2010, jehož obsah je zachycen 
v notářském zápisu JUDr. Martiny Herzánové notářky v Praze, č. NZ 177/2010, N 216/2010, 
na základě zakladatelské listiny o založení akciové společnosti TEZAS servis a.s. bez veřejné 
nabídky akcií v souladu s ustanovením § 162 odst. 2 a § 163 odst. 1 Obchodního zákoníku 
(notářský zápis JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, č. NZ 252/2010, N 296/2010). 
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 1. prosince 2010. 

          Společnost v roce 2010 neprováděla žádnou podnikatelskou činnost, neměla ani žádné 
zaměstnance. Veškerá aktivita byla soustředěna na přípravu společnosti tak, aby mohla od 
začátku roku zahájit obchodní a servisní činnost (zřizování účtů, řešení otázky financování, 
včetně jednání o úvěru, příprava počítačových programů, příprava přechodu zaměstnanců 
apod.). 

          Do této společnosti od začátku roku bude převedena obchodní a servisní činnost dosud 
prováděná společností TEZAS a.s. V rámci obchodní činnosti bude do společnosti TEZAS 
servis a.s. převedena i nejvýznamnější složka obchodní činnosti, kterou zůstane prodej 
nových autobusů Irisbus Iveco, uskutečňovaný na základě dealerské smlouvy uzavřené 
s výrobcem Iveco Czech Republic, a.s. Do společnosti budou začleněny servisy v Praze – 
Satalicích a na Moravě ve Vyškově, v Kroměříži, v Holešově a v Boskovicích. Kromě těchto 
servisů bude společností TEZAS servis a.s. provozován pneuservis v prostorách společnosti 
KD servis a.s. na Kladně, mycí linka v Praze – Satalicích a vnitropodniková nákladní doprava 
sloužící především potřebám prodeje náhradních dílů. Do společnosti TEZAS servis a.s. 
přecházejí dle § 338 odst. 2 zákoníku práce k 1.1.2011 z mateřské společnosti TEZAS a.s. 
zaměstnanci zajišťující výše uvedené činnosti. 

          Aby mohla být hned od začátku roku 2011 v TEZAS servis a.s. zahájena servisní a 
obchodní činnost, byly poslední den roku 2010 po ukončení pohybů ve skladech TEZAS a.s. 
prodány skladové zásoby materiálu a zboží z TEZAS a.s. do společnosti TEZAS servis a.s. 
Prodejní cena zásob byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem dle § 
196 odst. 3 obchodního zákoníku ve výši 44 010 tis.Kč (bez DPH). 
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Podnikatelský záměr pro rok 2011 
 
          Podnikatelský záměr na rok 2011 vychází z předmětu činnosti společnosti a navazuje 
na předchozí vývoj a výsledky dosažené společností TEZAS a.s. v obchodní a servisní 
činnosti. Důsledky předchozí hospodářské recese budou ještě po určitou dobu doznívat a mít 
své dopady na klientelu naší společnosti, kterou tvoří v převážné míře dopravní společnosti. 
Tyto společnosti byly postiženy snížením poptávky po přepravních službách, které se 
projevilo snížením výnosů a donutilo je k přijetí úsporných opatření v oblasti nákladů a 
investic. Kromě toho mají negativní dopad na dopravní společnosti další okolnosti jako např. 
značný růst cen pohonných hmot, úsporná opatření vlády v rozpočtových výdajích státu a 
snížení dotací na dopravní obslužnost. V našich prognózách je z těchto důvodů promítnuta 
snížená poptávka po zboží a službách nabízených naší společností. 

          Mezi hlavní úkoly společnosti v roce 2011 bude patřit zajištění plynulého přechodu 
činností z mateřské společnosti, udržení rentability jak jednotlivých činností, tak i za 
společnost celkem a udržení finanční stability. Pro zajištění finanční stability je třeba zamezit 
vzniku nevymahatelných pohledávek, plnit ukazatele banky pro poskytování úvěru, zabývat 
se vymáháním pohledávek po lhůtě splatnosti s cílem jejich minimalizace vč. minimalizace 
doby od uplynutí splatnosti do úhrady. Je třeba provádět úspory v nákladech a investiční akce 
omezit pouze na nezbytnou míru. Společnost nevlastní žádné nemovitosti, proto v Praze bude 
podnikat v dílnách a ve skladových a manipulačních prostorech pronajatých od mateřské 
společnosti TEZAS a.s. za nájemné stanovené na základě posudku znalce. Servisy na Moravě 
budou působit v pronajatých prostorech od pronajímatelů, kteří tyto prostory do roku 2010 
pronajímali TEZAS a.s. Společnost TEZAS servis a.s. bude rovněž na základě mandátní 
smlouvy hradit mateřské společnosti TEZAS a.s. za poskytnuté ekonomické služby zahrnující 
oblast účetnictví, mezd, personalistiky, financování, daní a pojištění a za služby výpočetní 
techniky. 

          Základem předmětu podnikání zůstane obchodní činnost a poskytování služeb pro 
dopravní společnosti v tuzemsku. V oblasti hospodaření je cílem společnosti dosáhnout 
hrubého zisku před zdaněním ve výši 1 500 tis.Kč při celkových výkonech 487 919 tis.Kč. 

          Nejvýznamnější složkou obchodní činnosti zůstane prodej nových autobusů Irisbus 
Iveco, uskutečňovaný na základě dealerské smlouvy uzavřené s výrobcem Iveco Czech 
Republic, a.s. V počtu prodaných autobusů se v roce 2011 očekává propad způsobený jednak 
zrušením dotačního investičního programu na obnovu vozového parku nákupem nových 
autobusů a jednak snížením dotací na dopravní obslužnost, které se projeví omezením počtu 
dopravních linek a spojů, které bude mít za následek nižší využití vozového parku a tím i 
menší potřebu jeho obnovy. Na základě informací od zákazníků předpokládáme hlavní prodej 
až v 2. pololetí roku. Cílem společnosti je návázat na výsadní postavení, které si mezi dealery 
a na trhu v této oblasti pravidelně udržovala mateřská společnost TEZAS a.s.  

          V ostatní obchodní činnosti – prodeji náhradních dílů zůstane obdobný sortiment 
prodeje. Prodejní sklady společnosti včetně konsignačních skladů budou muset efektivně 
využívat zásob zboží se snahou o zrychlení obrátky zásob při snížení stavu zásob o 
pomaluobrátkové zboží. Zvláštní pozornost musí být zaměřena na finanční kázeň odběratelů 
při úhradě pohledávek, od problematických zákazníků vyžadovat úhradu v hotovosti. Cílem je 
udržení předního postavení v prodeji náhradních dílů na autobusy a získání nových 
solventních zákazníků.            
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          Činnost servisu v Praze – Satalicích bude zaměřena na pokračování v pozitivním trendu 
předchozích let a posilování rentability této činnosti. Součástí činnosti tohoto servisu jsou i 
servisní služby pro chladící zařízení THERMO KING a služby metrologické stanice 
s celostátní působností pro ověřování a údržbu digitálních a analogových tachografů. V rámci 
zlepšení kvality služeb bude zákazníkům sloužit nově vybudovaná mycí linka pro autobusy a 
nákladní vozidla přímo v areálu společnosti TEZAS a.s. 

          V servisech působících v pronajatých dílnách na území Moravy (Vyškov, 
Kroměříž, Holešov, Boskovice) bude pozornost zaměřena na zvýšení rentability, stabilizaci a 
optimalizaci počtu zaměstnanců a profesního složení dělníků úměrně k poptávce zákazníků po 
službách nabízených těmito servisy. Cílem je zvýšení podílu fakturované práce a rozšíření 
klientely o další solventní dopravní firmy z regionu. 

          V pronajatých prostorech na Kladně bude zajištěn provoz pneuservisu pro potřeby 
vozového parku ČSAD MHD Kladno a.s. a KD Servis a.s. 

          Společnost TEZAS a.s. posílí základní kapitál dceřiné společnosti provedením 
nepeněžního vkladu dlouhodobého hmotného movitého majetku. Jedná se o stroje, zařízení,                        
přístroje a dopravní prostředky potřebné pro provádění činností převedených na společnost 
TEZAS servis a.s. Dle znaleckého odhadu byl vkládaný majetek oceněn na 10 000 tis.Kč. 
Kromě toho bude základní kapitál dceřiné společnosti posílen provedením peněžního vkladu 
v předpokládané výši 17 000 tis.Kč. Základní kapitál by tak měl činit 29 000 tis.Kč. Plán 
předpokládá investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného (investičního) majetku v 
takové výši, která bude kryta vlastními zdroji (odpisy).  

         Početní stav zaměstnanců společnosti by měl být stabilizován na počtu 110 
zaměstnanců.  

         Hospodaření a.s. za rok 2010 skončilo ztrátou ve výši 27 tis.Kč. Valné hromadě bude 
navrženo rozhodnout o zaúčtování na účet 429-Neuhrazená ztráta minulých let s tím, že ztráta 
bude uhrazena ze zisku v následujícím období. V případě dosažení plánovaného zisku za rok 
2011 se plánuje rozdělit zisk na provedení zákonného přídělu do rezervního fondu a na 
úhradu ztráty zaúčtované na účtu 429 – neuhrazená ztráta z minulých let.  

          Jednotlivým vedoucím byly uloženy úkoly rozpisem plánu. Systém vnitropodnikového 
účetnictví je založen na vykazování hospodářských výsledků pomocí přesně specifikovaných 
analytických účtů. Odměňování manažerů i vybraných dělnických profesí je založeno na 
hmotné zainteresovanosti na dosažených hospodářských výsledcích.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing.Radislav Rožánek,                                              
                                                                     předseda představenstva  

 
 
 
 
 

TEZAS servis a.s.       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010         strana  24 



 

VI. ZPRÁVA AUDITORA  (OPIS) 
 
 
 

Zpráva nezávislého auditora 

o ověření roční účetní závěrky 

k 31.12.2010 

ve společnosti 
 

TEZAS servis a.s. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha březen 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: Výtisk č. 1 až 3:         Vedení společnosti 
                      č. 4: Auditor          
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Společnost v níž bylo provedeno ověření roční účetní závěrky: 
 
 TEZAS servis a.s. 
 Panelová 289/6  
 190 15 Praha 9 - Satalice 
            IČ:      24765180                                                                                      
                                                                                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Příjemce zprávy: Vedení společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Období, za které bylo provedeno ověření: 1.1.2010 až 31.12.2010 
 
 
 
 
 
 
Ověření provedl: 
 
Auditor: Ing. Vlastimil Zedek - číslo osvědčení 0110                                                                               
  Žalovská 108/8 
  181 00 Praha 8 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  Rozvaha k 31.12.2010 
  Výkaz zisku a ztráty  za r. 2010 
  Příloha účetní závěrky 
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Zpráva nezávislého auditora 
 

 
  
 
 Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TEZAS servis a.s., která se 
skládá z rozvahy k 31.12.2010, výkazu zisku a ztráty za období od vzniku společnosti do 
31.12.2010 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti TEZAS servis a.s. jsou 
uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
 Statutární orgán společnosti TEZAS servis a.s. je odpovědný za sestavení účetní 
závěrky, která podává 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. 
 
 
Odpovědnost auditora 
 
      Mojí úlohou je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem 
provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych 
získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 
 
       Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách 
a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora 
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v  
účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a 
poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 
       Společnost TEZAS servis a.s. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku dne 
1.12.2010. Zakladatelem a jediným akcionářem je společnost TEZAS a.s. 
       Účetní závěrka zahrnuje období od vzniku společnosti do 31.12.2010 a reálně odráží 
hospodářské operace realizované při vzniku této společnosti. Podrobnější informace o ověření 
vzniku společnosti jsou uvedeny ve spise auditora. 
 
            Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a 
vhodný základ pro vyjádření mého výroku .  
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Výrok auditora 
 
 
 
 

 Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti TEZAS servis a.s. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za za období od vzniku společnosti do 31.12.2010 v souladu s českými 
účetními předpisy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
V Praze  31.3.2011      Ing. Vlastimil Zedek 
        Auditor č. osv. 0110 
        Žalovská l08 / 8 
        Praha  8 
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Poznámky auditora k výsledkům ověření 
účetní závěrky k 31.12.2010 

společnosti TEZAS servis a.s. 
 
 
       Tyto poznámky blíže dokumentují vznik společnosti, rozsah a vlastní obsah auditu roční 
účetní závěrky k 31.12.2010 a podrobněji charakterizují jednotlivé rozvahové položky. 
 
1.   Vznik společnosti a údaje o společnosti 

1.1 Společnost TEZAS servis a.s. vznikla a je zapsána do obchodního rejstříku 1.12.2010.   
Jediným zakladatelem a akcionářem společnosti je společnost TEZAS a.s. 

1.2 Předmětem podnikání společnosti je: 

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

- opravy silničních vozidel 

- klempířství a oprava karoserií 

- silniční motorová doprava 

- nákladní vnitrostátní i mezinárodní provozovaná vozidly do o největší povolené 

   hmotnosti do 3,5 tuny včetně 

- zámečnictví, nástrojářství 

1.3 Představenstvo společnosti je tříčlenné a jeho předsedou je Ing. Radislav Rožánek 

1.4 Dozorčí rada je tříčlenná a jejím předsedou je Ing. Zdeněk Kolář  

1.5  Základní kapitál společnosti je 2 000 tis. Kč a bude v r. 2011 zvýšen o nepeněžní  

       vklad hmotného majetku a peněžní vklad. 

       

       Údaje o vzniku společnosti jsou doloženy výpisem z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze, vložka 1656. Zakládací listina společnosti a stanovy 
společnosti jsou taktéž založeny ve spise auditora. 

 

2.   Výsledky ověření účetnictví a účetní závěrky po stránce formální 
       Účetní závěrka byla provedena v souladu s vyhláškou  MF ČR č.500/2002 Sb.ve 
znění platném pro r. 2010, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje, 
uvedené v účetních výkazech navazují na zůstatky účtů hlavní knihy k témuž datu. 

              Kontrolou vybraných účetních dokladů byla ověřena úplnost a průkaznost účetnictví. 

 
 
3.   Výsledky ověření jednotlivých složek majetku, závazků a vlastního kapitálu                  

  po stránce věcné: 
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Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý majetek má k 31.12.2010 nulový zůstatek. 

      V lednu 2011 (podle stavu k 1.1.2011) bude společností TEZAS a.s.  vložena část         
dlouhodobého majetku do nově vzniklé společnosti TEZAS servis a.s.    Znalecký posudek na 
ocenění vkladu  dlouhodobého majetku do společnosti TEZAS servis a.s. byl auditorovi 
doložen. 

 

Zásoby 
Zásoby materiálu a zboží, uvedené v rozvaze, byly nakoupeny v prosinci 2010 od            
společnosti TEZAS a.s. 
  
 
Pohledávky 
          
Pohledávky  zahrnují daňovou pohledávku z titulu DPH, vzniklou při nákupu zásob.                                    

 

Finanční prostředky 

Zůstatek na běžném účtu ČSOB byl doložen výpisem k 31.12.2010. 

 
Závazky 
 
Závazky vůči ovládající osobě TEZAS a.s. zahrnují závazek z titulu prodeje zásob 52.821 tis 
Kč. Závazek k zaměstnancům je z titulu firemní spořitelny. 
 
 
Vlastní kapitál a výsledek hospodaření 
 
Základní kapitál ve výši 2.000 tis. Kč byl vložen v prosinci 2010 společností TEZAS a.s. 
Výsledkem hospodaření je ztráta zejména z titulu nákladů na ocenění zásob. 

 
Závěr 

    
       Účetnictví společnosti TEZAS servis a.s. je vedeno v souladu s platnými předpisy.       
Rovněž účetní závěrka byla zpracována v souladu s příslušnou Vyhláškou MF ČR. Při 
ověření účetnictví i účetní závěrky nebyly shledány závažné nedostatky, které by opravňovaly 
k jinému výroku než který je uveden ve zprávě auditora. Případná upozornění, vysvětlení a 
analýzy jsou uvedena v této zprávě, která je doplňkovou zprávou k výroku auditora.   
 
. 
 
                        
Praze dne 31. března  2011                                                       Ing.Vlastimil Zedek, 
                                                                                                  auditor č.osv. 0110 
                                                                                                  Žalovská 108/8 
                                                                                                  Praha 8 
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