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Firma SSSIIILLLAAASSSFFFAAALLLTTT   sss...rrr...ooo... je společností s ručením omezeným a je zapsána v Obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo složky 7924 ze dne 27.02.1995. 
 
Sídlo společnosti se nachází v Ostravě – Kunčicích, ul. Štěpaňákova 14/693. PSČ 719 00 
 
Společnost SSSIIILLLAAASSSFFFAAALLLTTT   sss...rrr...ooo...    je držitelem  certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 
14001:2005 a certifikátu pro řízení výroby na asfaltové směsi dle ČSN EN 13108-1, 2, 5 a 7. 
 
Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 
 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
• provádění staveb, jejich změn a odstranění 

 
 
Základní kapitál společnosti k 31.12.2017: 
 

•••    50 procent       AAALLLPPPIIINNNEEE   BBBaaauuu   CCCZZZ   aaa...sss...,,,         IIIČČČ   000222666000444777999555   
            

                                                               se sídlem: Valašské Meziříčí, ul. Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 
 
          - vklad do společnosti: 32 000 tis. Kč  
             - splaceno:                           32 000 tis. Kč 
 
 
•••   50 procent  EEEUUURRROOOVVVIIIAAA   CCCSSS,,,   aaa...sss...      IIIČČČ   444555222777444999222444   
   

          se sídlem: Praha, Národní třída 10, PSČ 113 19 
 
          - vklad do společnosti:     32 000 tis. Kč 
             - splaceno:                         32 000 tis. Kč 
 
 
Důležité skutečnosti v roce 2017: 
 
valná hromada dne 05. 04. 2017: 
 

• Schválení zprávy o hospodaření za rok 2016 a převedení zisku za rok 2016 na účet 
nerozděleného zisku z minulých let. 
 

Mimořádná valná hromada dne 16. 05. 2017: 
 

• Schváleno vyplacení podílu ze zisku. 
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Přístřešek pro RA-materiál a rekonstrukce zázemí na Šenově 
 
 
 
Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2017: 
 
 * jednatel-  Dipl. Ing. Peter Russegger 
 
 

* jednatel -   Ing. Ján Špaňo 
 
 
 * prokurista -   Ing. Tomáš Bortl 
 
 
Organizační struktura společnosti: 
 

• Vedení společnosti + úsek ekonomický 
 

• výrobní středisko – obalovna BENNINGHOVEN BA 240 – Ostrava Kunčice 
• výrobní středisko – obalovna BENNINGHOVEN TBA 3000 – Šenov u Nového Jičína 
• výrobní středisko – obalovna AMMANN UNIGLOBE 240 – Zádveřice 
• výrobní středisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Valašské Meziříčí 
• výrobní středisko – obalovna ASKOM VS 160 – Staré Město u FM 
• výrobní středisko – obalovna AMMANN 160 – Smolín u Pohořelic 
• výrobní středisko – obalovna AMMANN 160 – Česká u Brna 
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Průměrný počet zaměstnanců společnosti a související osobní náklady: 
 

průměrný počet 
zaměstnanců      30 

 
              -z toho 
           vedoucí pracovník        1 
 
osobní náklady celkem        20 057 tis.  Kč 
 
Přehled vzájemných obchodů mezi společnostmi a ve skupině 
 
Výnosy z běžné činnosti – prodej asfaltových směsí a ostatní služby a výnosy z prodeje materiálu 
(zejména kameniva) činily 572 259 tis. Kč, z toho do zahraničí 97 369 tis.Kč. 
 

Název společnosti Odebraná 
asfalt.směs (tuny) 

                     S I L A S F A L T s. r. o. 

Výnosy  (tis. Kč) Náklady  (tis. Kč) 

ALPINE Bau CZ a.s. 
  

203 638,68 200 888 tis. Kč 11 012 tis. Kč 
 
 37,42% 

EUROVIA CS, a.s. 
 
investice 

198 021,51 204 187 tis. Kč 15 501 tis. Kč 
 

2 636 tis.Kč 36,38% 

ALPINE AT GmbH  

 

40 248,14 

7,39% 

41 103 tis. Kč 0 tis.Kč 

Eurovia Kamenolomy 0,00 30 tis. Kč 97 076 tis.Kč 
 
 0,00% 

Eurovia Services s.r.o. 0,00 22 tis.Kč 5 360 tis.Kč 
 
 0,00% 

ALPINE SLOVAKIA, 
spol. s r.o. 

4 682,14 4 919 tis.Kč 0 tis.Kč 
 
 0,86% 

Ostatní partneři 
 
 
investice 

97 658,08 121 110 tis.Kč 351 353 tis. Kč 
 

710 tis.Kč 
 

17,95% 

CELKEM 
 
 
investice 

544 248,55 572 259 tis. Kč                  480 302 tis.Kč 
 
 

3 346 tis.Kč 
                           
100,00% 
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Grafy 
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Přírůstky a úbytky majetku společnosti SILASFALT s.r.o. v roce 2017 
 
      V roce 2017 společnost pořídila technické zhodnocení na obalovně Šenov u Nového Jičína  
a Zádveřice. A dále pak provedla výstavbu nové zastřešení na provozovně v Šenov u Nového Jičína. 

 
závod Inv. majetek Označení IM        Poř. hodn. Měna 
CE1A  Zastřešení skládky Šenov u NJ 710 tis. Kč 
CE1A  Zázemí na obalovně Šenov 1.766 tis. Kč 
CE2A  Grefy obalovna Zádveřice 870 tis. Kč 

   
           89.806,18     tis. Kč 

 
Technické zhodnocení / nový majetek 

 
 
 

ZÁVĚR 
 

• Po rozvahovém dni se nenastaly žádné významné skutečnosti, které jsou významné pro 
naplnění účelu výroční zprávy. 

• Účetní jednotka v roce 2018 předpokládá setrvalý stav ve vývoji zisku. A stávající trend  
v prodeji a obratu společnosti. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního 
prostředí a nepředpokládá žádné významné změny v pracovně právních vztazích. 

• V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjíme žádné významné aktivity. 
• Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
• Společnost v průběhu roku 2017 nenabyla žádný vlastní podíl. 
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2. FINANČNÍ VÝKAZY A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2017 

 
 
 



 
 
 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2017 
 

 
Název společnosti: SILASFALT s.r.o. 
 
Sídlo: Štěpaňákova 693/14, 719 00 Ostrava – Kunčice 
 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
IČO: 623 02 370 
 

 

 

 

 

 
 

Součásti účetní závěrky:  

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o peněžních tocích 

Příloha  

 
 
 
 
 
 
 

Účetní závěrka byla sestavena dne 7. března 2018.  
 
 
 

 

Statutární orgán účetní jednotky Podpis 

Ing. Tomáš Bortl  

 



ROZVAHA SILASFALT s.r.o.

v plném rozsahu IČO 623 02 370

k datu Štěpaňákova 693/14

31.12.2017 719 00  Ostrava-Kunčice

(v tisících Kč)

31.12.2016

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 602 501 269 200 333 301 341 188

B. Dlouhodobý majetek 487 798 269 200 218 598 242 648

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 487 798 269 200 218 598 242 648

B.II.1. Pozemky a stavby 125 550 42 814 82 736 86 957

B.II.1.1. Pozemky 17 174 17 174 17 174

B.II.1.2. Stavby 108 376 42 814 65 562 69 783

B.II.2.
Hmotné movité věci 

a jejich soubory 362 248 226 386 135 862 155 691

C. Oběžná aktiva 114 687 114 687 98 528

C.I. Zásoby 2 632 2 632 3 390

C.I.1. Materiál 2 632 2 632 3 390

C.II. Pohledávky 46 667 46 667 33 986

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 46 667 46 667 33 986

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 42 529 42 529 29 546

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 4 138 4 138 4 440

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 3 273 3 273 2 991

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 810 810 1 378

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 55 55 71

C.IV. Peněžní prostředky 65 388 65 388 61 152

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 307 307 338

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 65 081 65 081 60 814

D. Časové rozlišení 16 16 12

D.1. Náklady příštích období 16 16 12

31.12.2017

Person responsible for Person responsible forSignature of the statutory representative:Date Person responsible for Person responsible forSignature of the statutory representative:Date NOTES



31.12.2017 31.12.2016

PASIVA CELKEM 333 301 341 188

A. Vlastní kapitál 260 111 246 734

A.I. Základní kapitál 64 000 64 000

A.I.1. Základní kapitál 64 000 64 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 209 209

A.II.1. Ážio 209 209

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 162 525 155 655

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 162 525 155 655

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 33 377 26 870

B.+C. Cizí zdroje 73 190 94 454

C. Závazky 73 190 94 454

C.I. Dlouhodobé závazky 35 650 61 869

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 24 627 54 227

C.I.8. Odložený daňový závazek 11 023 7 642

C.II. Krátkodobé závazky 37 540 32 585

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 9 600 9 600

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 22 994 16 340

C.II.8. Závazky ostatní 4 946 6 645

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 719 739

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 459 448

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 215

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 3 768 5 243



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SILASFALT s.r.o.

v druhovém členění IČO 623 02 370

období končící k Štěpaňákova 693/14
31.12.2017 719 00  Ostrava-Kunčice
(v tisících Kč)

Období do Období do

31.12.2017 31.12.2016

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 570 343 430 352

A. Výkonová spotřeba 482 939 354 377

A.2. Spotřeba materiálu a energie 450 519 321 428

A.3. Služby 32 420 32 949

D. Osobní náklady 20 057 18 732

D.1. Mzdové náklady 14 321 13 458

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 5 736 5 274

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 947 4 690

D.2.2. Ostatní náklady 789 584

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 27 419 25 717

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27 396 25 717

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 28 135 24 814

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné -739 903

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 23

III. Ostatní provozní výnosy 3 285 4 446

III.2. Tržby z prodaného materiálu 1 916 2 795

III.3. Jiné provozní výnosy 1 369 1 651

F. Ostatní provozní náklady 1 301 1 343

F.3. Daně a poplatky 727 418

F.5. Jiné provozní náklady 574 925

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 41 912 34 629

J. Nákladové úroky a podobné náklady 591 807

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 591 807

K. Ostatní finanční náklady 101 826

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -692 -1 633

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 41 220 32 996

L. Daň z příjmů 7 843 6 126

L.1. Daň z příjmů splatná 4 462 4 020

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 3 381 2 106

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 33 377 26 870

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 33 377 26 870

* Čistý obrat za účetní období 573 628 434 798



PŘEHLED O ZMĚNÁCH SILASFALT s.r.o.

VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO 623 02 370

k datu Štěpaňákova 693/14
31.12.2017 719 00  Ostrava-Kunčice
(v tisících Kč)

Základní kapitál Kapitálové fondy
Fondy ze zisku, 

rezervní fond

Nerozdělený zisk 

minulých let

Neuhrazená ztráta 

minulých let

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

VLASTNÍ KAPITÁL 

CELKEM

Stav k 31.12.2015 64 000 209 125 605 50 050 239 864

Rozdělení výsledku hospodaření 30 050 -30 050

Vyplacené podíly na zisku -20 000 -20 000

Výsledek hospodaření za běžné období 26 870 26 870

Stav k 31.12.2016 64 000 209 155 655 26 870 246 734

Rozdělení výsledku hospodaření 26 870 -26 870

Vyplacené podíly na zisku -20 000 -20 000

Výsledek hospodaření za běžné období 33 377 33 377

Stav k 31.12.2017 64 000 209 162 525 33 377 260 111



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH SILASFALT s.r.o.

TOCÍCH (CASH FLOW) IČO 623 02 370

období končící k Štěpaňákova 693/14

31.12.2017 719 00  Ostrava-Kunčice

(v tisících Kč)

Období do Období do

31.12.2017 31.12.2016

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 61 152 112 062

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 41 220 32 996

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 28 010 26 524

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 28 135 24 814

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -716 903

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 591 807

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 69 230 59 520

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -7 614 -818

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -13 327 1 208

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 4 955 -2 071

A.2.3. Změna stavu zásob 758 45

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním 61 616 58 702

A.3. Vyplacené úroky -591 -807

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -3 844 -13 527

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 57 181 44 368

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -3 346 -65 678

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -3 346 -65 678

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu závazků z financování -29 599 -9 600

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -20 000 -20 000

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům -20 000 -20 000

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -49 599 -29 600

F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 4 236 -50 910

R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 65 388 61 152



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 
 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

SILASFALT s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako 
společnost s ručením omezeným dne 4.11.1994 a vznikla zapsáním do obchodního 
rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 27.2.1995. Předmětem podnikání společnosti je 
výroba stavebních hmot a materiálu (výroba asfaltových směsí).  
 
Společnost má základní kapitál ve výši 64 000 tis. Kč. 
 
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2017. 
 
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti 
a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Společník     % podílu na základním kapitálu 
ALPINE Bau CZ a.s.  50% 
EUROVIA CS, a.s.   50% 
CELKEM       100% 

 
Organizační struktura společnosti: 
 

- úsek ekonomický; 
- výrobní středisko – obalovna Benninghoven  Kunčice; 
- výrobní středisko – obalovna IMA 120 A – Šenov u Nového Jičína; 
- výrobní středisko – obalovna AMMANN Uniglobe 240 – Zádveřice; 
- výrobní středisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Valašské Meziříčí; 
- výrobní středisko – obalovna ASKOM VS160 – Staré Město u Frýdku Místku; 
- výrobní středisko – obalovna AMMANN Global 160 – Česká u Brna; 
- výrobní středisko – obalovna AMMANN Uniglobe 160 – Smolín u Pohořelic. 

1.2. Identifikace skupiny  

Společnost EUROVIA CS, a.s. je součástí skupiny Eurovia/Vinci. Tato skupina sestavuje 
konsolidovanou účetní závěrku. 
 
ALPINE Bau CZ a.s. je součástí skupiny PSJ Group. Tato skupina sestavuje 
konsolidovanou účetní závěrku. 

1.3. Jednatelé společnosti 

 Funkce Jméno 
Orgány společnosti   
 Jednatel Peter Russegger  
 Jednatel Ján Špaňo   
 Prokurista Ing. Tomáš Bortl 

1.4. Změny v obchodním rejstříku v roce 2017 

V roce 2017 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku. 
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění 
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč).  

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ  

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek  

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými 
o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 
 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. 
 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 
období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 
 
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé 
náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní 
činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud 
vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. 
 
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý 
darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi 
najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý 
majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet 
oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku.  
 
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků 
a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku 
lineární metodou následujícím způsobem:  
 
 Počet let  
Budovy 20-30 
Výrobní technologie 5-12 
Inventář  6 

 
Pro účely daňových odpisů je použita lineární i degresivní metoda. 
 
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy 
z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.  
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Způsob tvorby opravných položek 
 
Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje, zda účetní hodnota majetku 
odpovídá reálnému stavu. Na základě porovnání skutečného stavu majetku a jeho 
využitelnosti s účetním stavem se stanoví opravná položka. 
 
V roce 2017 byla vytvořena opravná položka k majetku ve výši 1 312 tis. Kč.  
V roce 2016 byla vytvořena opravná položka k majetku ve výši 2 051 tis. Kč. 

3.2. Zásoby 

Účetní jednotka používá pro účtování skladových zásob způsob „A“ s použitím metody 
váženého aritmetického průměru pro evidenci zásob a rozpouštění nákladů souvisejících 
s pořízením materiálu. 
 
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 
pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména dopravu materiálu, případně náklady na 
nakládku a vykládku materiálu. 
 
Vzhledem k charakteru a obrátkovosti zásob společnost netvoří opravné položky 
k zásobám. 

3.3. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou sníženou o příslušné 
opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.  
 
Společnost vytvořila opravnou položku k pohledávkám v roce 2017 a 2016 ve výši  
23 tis. Kč. 

3.4. Závazky 

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

3.5. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 
účetní závěrka. 

3.6. Rezervy 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, 
je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž 
vzniknou.  

3.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Společnost nevykazuje ke konci roku 2017 zůstatky v cizích měnách.  
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3.8. Splatná daň 

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje 
od čistého zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztrát, neboť nezahrnuje položky výnosů 
nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje 
položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti 
z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.  

3.9. Odložená daň 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového 
přístupu.  
 
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně 
z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.  
 
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž 
jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv 
uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, 
popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.  

 
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni 
posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici 
dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část 
uplatnit.  
 
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány 
v celkové netto hodnotě. 

3.10. Výnosy 

Výnosy jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva 
na zákazníka nebo k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně 
z přidané hodnoty. 

3.11. Použití odhadů 

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

3.12. Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty 
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem 
známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat 
takto:  
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 (údaje v tis. Kč) 
 31.12.2017 31.12.2016 
Pokladní hotovost  307 338 
Účty v bankách 65 081 60 814 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem  65 388 61 152 
 
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny 
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně. 
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

4.1. Dlouhodobý hmotný majetek 

 (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2015 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2016 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2017 
Pozemky 17 174 0 0 17 174 0 0 17 174 
Stavby 90 009 15 321 0 105 330 3 046 0 108 376 
Hmotné movité věci 302 987 74 485 15 524 361 948 300 0 362 248 
Celkem 410 170 89 806 15 524 484 452 3 346 0 487 798 
 
Oprávky a opravné položky 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2015 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2016 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2017 
Stavby 27 083 8 464 0 35 547 7 267 0 41 814 
Hmotné movité věci 204 528 17 694 15 965 206 257 20 129 0 226 386 
Celkem 231 611 26 158 15 965 241 804 27 396 0 267 200 
 
Společnost v roce 2017 vytvořila opravnou položku v částce 1 312 tis. Kč. 
 
Společnost v roce 2016 vytvořila opravnou položku v částce 2 051 tis. Kč na obalovnu 
ve Valašském Meziříčí a Starém Městě. Tato částka odpovídá jejich zůstatkové hodnotě 
k 31. 12. 2016. 
 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2017 činily 28 135 tis. Kč a v roce 2016 
činily 24 814 tis. Kč. 
 
Zůstatková hodnota 

 (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2016 
Stav k 

31.12.2017 
Pozemky 17 174 17 174 
Stavby 69 783 65 562 
Hmotné movité věci 155 691 135 862 
Nedokončený DHM 0 0 
Zálohy na DHM 0 0 
Celkem 242 648 218 598 

 
Mezi nejvýznamnější přírůstky v roce 2017 patřily technické zhodnocení kanceláří Šenov 
v pořizovací hodnotě 1 766 tis. Kč a technické zhodnocení volných skládek v Zádveřicích 
v pořizovací hodnotě 870 tis. Kč. 
 
Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného v roce 2016 patří obalovna 
Benninghoven v pořizovací hodnotě 72 664 tis. Kč v Šenově, základy obalovny Šenov 
v pořizovací hodnotě 8 218 tis. Kč, plynovod a regulační stanice v Šenově v pořizovací 
hodnotě 3 310 tis. Kč a rampa (studené dávkování) v Šenově v pořizovací hodnotě  
1 015 tis. Kč. 

4.1.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 

Bankovní úvěr společnosti k 31.12.2017 je zajištěn formou zástavního práva 
k nemovitému a movitému dlouhodobému majetku. 
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2017 
(údaje v tis. Kč) 

Popis majetku Účetní zůstatková 
hodnota 

Popis zástavního práva Hodnota 
zajištěného závazku 

Budovy, pozemky a strojní zařízení 
v areálu obalovny Česká (Kuřim, 
Opálenka) a obalovny Smolín 
(Pohořelice) 

69 885 

Zástavní smlouva k 
nemovitostem č.10000495090 a 
10000495081. 152249/2007/01 
a movitému majetku č. 
10000497130 80 000 

Celkem 69 885  80 000 
 

2016 
(údaje v tis. Kč) 

Popis majetku Účetní zůstatková 
hodnota 

Popis zástavního práva Hodnota 
zajištěného závazku 

Budovy, pozemky a strojní zařízení 
v areálu obalovny Česká (Kuřim, 
Opálenka) a obalovny Smolín 
(Pohořelice) 

77 357 

Zástavní smlouva k 
nemovitostem č.10000495090 a 
10000495081. 152249/2007/01 
a movitému majetku č. 
10000497130 80 000 

Celkem 77 357  80 000 

4.1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

V roce 2017 nedošlo k pohybu u dlouhodobého nehmotného majetku. 

4.1.3. Finanční leasing 

Společnost nemá v současnosti uzavřené žádné smlouvy o finančním leasingu. 

4.2. Zásoby  

Zásoby jsou k 31.12.2017 tvořeny materiálem. Podstatnou část hodnoty materiálu tvoří 
asfalt.  

4.3. Krátkodobé pohledávky  
 

4.3.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů 

Společnost v roce 2017 eviduje pohledávky po splatnosti ve výši  23 609 tis. Kč  
(3 234 tis. Kč v roce 2016). 

4.3.2. Pohledávky za podniky ve skupině 

 (údaje v tis. Kč) 
Název společnosti Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2016 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů   
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 321 0 
ALPINE AT GmbH 1 550 0 
ALPINE Bau CZ a.s. 22 077 13 287 
EUROVIA CS, a.s. 6 551 7 613 
EUROVIA Services, s.r.o. 0 14 
EUROVIA SK, a.s. 0 0 
Celkem krátkodobé pohledávky za podniky ve skupině    34 499 20 914 
Pohledávky mimo skupinu 8 030 8 632 
Krátkodobé pohledávky celkem 42 529 29 546 
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4.4. Stát – daňové pohledávky 

Ke konci roku 2017 společnost eviduje daňové pohledávky ve výši  3 273 tis. Kč. (Ke 
konci roku 2016 ve výši 2 991 tis. Kč). 

4.5. Vlastní kapitál 

Změna vlastního kapitálu v roce 2017 představuje rozdělení výsledku hospodaření roku 
2016 do nerozdělených zisků minulých let a výplatu podílu společníkům na základě 
rozhodnutí Valné hromady ze dne 5. dubna 2017 a 16. května 2017.  
 
Předběžný návrh na rozdělení zisku roku 2017 počítá, stejně jako v minulém roce, 
s rozdělením do nerozdělených zisků minulých let a výplatou podílů společníkům.   

4.6. Krátkodobé závazky 

4.6.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

Společnost v roce 2017 eviduje závazky po splatnosti ve výši  1 341 tis. Kč (1 290 tis. Kč 
v roce 2016). 

4.6.2. Závazky k podnikům ve skupině  

(údaje v tis. Kč) 
Název společnosti Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2016 
Krátkodobé závazky   
ALPINE Bau CZ a.s. 3 768 2 419 
EUROVIA CS, a.s. 
EUROVIA Services, s.r.o. 
EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

855 
                254 

3 981 

 551 
237 

5 128 
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině 8 858 8 335 
Závazky z obchodních vztahů mimo skupinu 14 136 8 005 
Krátkodobé závazky celkem                          22 994   16 340 

4.7. Bankovní úvěry 

2017     
           (údaje v tis. Kč) 

Banka/ 
Věřitel 

Typ úvěru Splatnost Zůstatek k 
31.12.2017 

Splatno do 
1 roku 

Splatno po 
1 roce 

Úroková 
sazba  

Forma 
zajištění 

Komerční 
banka, a.s. 

Financování koupě 
areálu obalovny Česká a 
obalovny Smolín  

15.12.2019 34 227 9 600 24 627 1M PRIBOR 
+0,95% p.a 

Zástava 
nemovitého a 
movitého majetku 

 
2016     

           (údaje v tis. Kč) 
Banka/ 
Věřitel 

Typ úvěru Splatnost Zůstatek k 
31.12.2016 

Splatno do 
1 roku 

Splatno po 
1 roce 

Úroková 
sazba  

Forma 
zajištění 

Komerční 
banka, a.s. 

Financování koupě 
areálu obalovny Česká a 
obalovny Smolín  

15.12.2019 63 827 9 600 54 227 1M PRIBOR 
+ 0,95% p.a. 

Zástava 
nemovitého a 
movitého majetku 

4.8. Odložená daň 

Společnost v roce 2017 eviduje jako dlouhodobý závazek odloženou daň ve výši  
11 023 tis. Kč. V roce 2016 odložený daňový závazek činil 7 642 tis. Kč. Odložený 
daňový závazek vzniká zejména z titulu rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou 
majetku. Společnost při výpočtu použila daňovou sazbu 19 %. 
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4.9. Daň z příjmu  

Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výkazu zisku a ztráty následovně: 
 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31.12.2016 
Zisk před zdaněním 41 220 32 996 
Připočitatelné položky 2 306 2 728 
Odpočitatelné položky 19 994 14 566 
Základ daně z příjmů 23 532 21 158 
Sazba daně 19% 19 % 
Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti 4 462 4 020 

4.10. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností 

 (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2016 
Prodej balených směsí a kameniva 570 797 431 164 
Služby  1 462 1 983  
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a Tržby 
z prodeje materiálu celkem 572 259 433 147 

 
Prodej balených směsí a kameniva zahrnuje Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
a Tržby z prodeje materiálu (zejména kamenivo). Společnost v roce 2017 měla výnosy ze 
zahraničí ve výši 97 369 tis. Kč, v roce 2016 měla výnosy ze zahraničí ve výši  
1 662 tis. Kč. 

4.11. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty 

2017 
  (údaje v tis. Kč) 

Subjekt Materiál Výrobky Služby Celkem 
ALPINE Bau CZ a.s. 544 199 992 352 200 888 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 0 4 915 4 4 919 
ALPINE AT GmbH 0 41 103 0 41 103 
EUROVIA SK 0 0 0 0 
EUROVIA Services, s.r.o 0 0 22 22 
EUROVIA CS, a.s. 852 202 386 949 204 187 
EUROVIA Kamenolomy, a.s. 0 0 30 30 
Celkem 1 396 448 396 1 357 451 149 

 
2016 

  (údaje v tis. Kč) 
Subjekt Materiál Výrobky Služby Celkem 
ALPINE Bau CZ a.s. 630 156 754 516 157 900  
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.  1 662  1 662 
EUROVIA SK, a.s. 0 0 0 0 
EUROVIA Services, s.r.o. 0 0 46 46 
EUROVIA CS, a.s. 1 395 173 814 586 175 795 
EUROVIA Kamenolomy, a.s. 0 0 40 40 
Celkem 2 025 332 230 1 188 335 443 
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4.12. Nákupy se spřízněnými subjekty 

2017 
(údaje v tis. Kč) 

Subjekt Hmotný majetek Materiál Úroky Služby Celkem 
ALPINE Bau CZ a.s. 0 2 106 0 8 906 11 012 
EUROVIA CS, a.s. 
EUROVIA Services, s.r.o. 

2 636 
0 

5 903 
0 

0 
0 

9 598 
5 360 

18 137 
5 360 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 0 97 076 0 0 97 076 
Celkem 2 636 105 085 0 23 864 131 585 

 
2016 

(údaje v tis. Kč) 
Subjekt Hmotný majetek Materiál Úroky Služby Celkem 
ALPINE Bau CZ a.s. 20 699 1 436 0 11 760 33 895 
EUROVIA CS, a.s. 
EUROVIA Services, s.r.o. 

0 
0 

10 587 
0 

0 
0 

8 496 
4 167 

19 083 
4 167 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 0 92 407 0 0 92 407 
Celkem 20 699 104 430 0 24 423 149 552 

4.13. Spotřebované nákupy 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2016 
Spotřeba materiálu 409 000 283 432 
Spotřeba energie 41 519 37 996 
Spotřebované nákupy celkem 450 519 321 428 

4.14. Služby 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2016 
Opravy a udržování 3 577 4 038 
Nájemné 1 290 1 790 
Laboratorní zkoušky 8 510 7 355 
Výkon nakladače 12 649 14 858 
Ostatní 6 394 4 908 
Celkem 32 420 32 949 

 
V ostatních službách jsou zahrnuty zejména náklady na reklamu, poradenství, auditorské 
poplatky, poštovné, telefonní služby, ostrahu a odpady apod. 
 
Náklady auditorům za statutární audit v roce 2017 činily  252 tis. Kč (253 tis. Kč v roce 
2016). 
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5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců 

Osobní náklady a průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za 
rok 2017 a 2016. 
 
2017 

(údaje v tis. Kč) 
 Počet Mzdové  

náklady 
Soc. a zdrav. 
zabezpečení 

Ostatní  
náklady 

Osobní náklady 
 celkem 

Zaměstnanci 29 13 050 4 491 756 18 297 
Vedení společnosti 1 1 271 456 33 1 760 
Celkem 30 14 321 4 947 789 20 057 
 
2016 

(údaje v tis. Kč) 
 Počet Mzdové  

náklady 
Soc. a zdrav. 
zabezpečení 

Ostatní  
náklady 

Osobní náklady 
 celkem 

Zaměstnanci 30 12 139 4 241 561 16 941 
Vedení společnosti 1 1 319 449 23 1 791 
Celkem 31 13 458 4 690 584 18 732 
 
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem 
členové řídících orgánů se rozumí ředitel společnosti. 
 
Výše nezaplacených dluhů k 31.12.2017 z titulu sociálního a zdravotního pojištění byla 
293 tis. Kč a 126 tis. Kč, k 31.12.2016 to bylo 278 tis. Kč a 131 tis. Kč. Žádný z těchto 
dluhů není po splatnosti. 

5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění 

V roce 2017 neobdrželi jednatelé společnosti odměny, prokurista společnosti obdržel 
odměnu ve výši 405 tis. Kč (455 tis. Kč v roce 2016). 
 
Ředitel společnosti a vedoucí závodů mají k dispozici služební vozidla i k soukromým 
účelům. Náhrady za užívání služebních vozidel jsou každý měsíc účtovány v souladu se 
zákonem o dani z příjmu. 
 
Žádná další plnění kromě výše uvedených nebyla zaměstnancům ani členům orgánů 
společnosti v roce 2017 ani v letech minulých poskytována. 
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6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ 

V současné době společnost neeviduje žádné závazky mimo těch, které jsou uvedeny 
v rozvaze. 
 
Ekologické závazky 
 
Vedení společnosti je přesvědčeno, že neexistují významná rizika související s vlivy 
stávající technologie výroby obalovaných směsí na životní prostředí. 
 
Soudní spory 
 
K 31.12.2017 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by 
mělo podstatný dopad na společnost.  
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7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu 
finančních výkazů za rok 2017. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 
(vztahy se společností ALPINE BAU CZ a.s.) 

 
 
 Společnost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štěpaňákova 14,  
719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 62302370 vypracovala podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2017. 
 
 
Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 

2. Úloha společnosti ALPINE BAU CZ, a.s. a způsob a prostředky ovládaní 
  3. Uzavřené smlouvy  

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky.  

  5. Právní spory 
  6. Jiná poskytnutá plnění 
  7. Jiná přijatá plnění 

8. Výhody, nevýhody, rizika. 
  9. Újma 
 
 

1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 
 

Společnost ovládající: ALPINE BAU CZ a.s. 
    Jiráskova 613/13, 757 01  Valašské Meziříčí  
    IČ:  02604795 
 
Společnost ovládaná:  SILASFALT s.r.o., 
    ul. Štěpaňákova 14, 719 00 Ostrava – Kunčice 
    IČ: 62302370 
 
 
Ovládající společnost vykonává svůj ovládající vliv na ovládané osobě prostřednictvím svého 
50% majetkového podílu. Druhým společníkem ve společnosti SILASFALT s.r.o. je společnost 
EUROVIA CS, a.s. (Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924), která rovněž 
vlastní 50% majetkový podíl. Tato struktura se v průběhu sledovaného účetního období 
nezměnila.  
Článek VII. společenské smlouvy společnosti SILASFALT s.r.o. stanoví rozhodnutí valné 
hromady, která mohou být přijata pouze jednomyslně oběma společníky, tj. společnostmi 
EUROVIA CS, a.s. a ALPINE BAU CZ, a.s. 
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2. Úloha společnosti SILASFALT s.r.o. a způsob a prostředky ovládání 
 

Společnost SILASFALT s. r.o. působí ve vztazích s osobami podle kapitoly I. této zprávy o 
vztazích jako výrobní společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba stavebních hmot a 
materiálu (výroba asfaltových směsí). 
 

Způsob ovládání 

SILASFALT s.r.o. je majetkově (50%) i personálně (statutární orgán) propojena s ovládající 
osobou ALPINE BAU CZ, a.s. 
 
 

3. Uzavřené smlouvy 
 

3a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) 
 

• kupní smlouva  05-2015  na prodej obalovaných asfaltových směsí, 
kameniva a asfaltů včetně dodatků 
 

• smlouva o nájmu 902/2014 - skládky 
 

• 912/2016 smlouva o službách (energie, vytápění, osvětlení, nájem) 
 
3b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující) 

 
• Smlouva o dílo č. 917-2015 - o provedení laboratorních prací ze dne 

15.3.2015. 
 

• Smlouva o nájmu 903/2014 – nájem pozemků obalovna Valašské Meziříčí. 
 

• Smlouva o nájmu ze dne 31.1.2017 – pronájem mechanizačních prostředků 
Šenov a  Smolín. 
 

• KS – R materiál ze dne 3.8.2009 + dodatek č. 1. 
 .  
• Nájemní smlouva č.-910-2017 – nájem pozemků a ostraha areálu obalovna 

Staré Město 
 

• Smlouva o provozu mechanizace ze dne 1.8.2015 
 

• SoD 901-2016 – stavební práce Obalovna živičných směsí Šenov –včetně 
dodatků - investice 
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4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto 
jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, 
zjištěného podle poslední účetní závěrky 

 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě ALPINE BAU CZ, a.s.. v roce 2017 plnění 
z titulu prodeje obalovaných asfaltových směsí, kameniva a asfaltu ve výši 200 539 tis. Kč. 

Společnost SILASFALT s. r.o. v uplynulém účetním období neučinila žádné jiné jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku 
přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle účetní závěrky za 
uplynulé účetní období ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních 
korporacích.  
 
 

5. Právní spory 
 

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2017 učiněny. 
 
 

6. Jiná poskytnutá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě ALPINE BAU CZ a.s. v roce 2017 následující 
plnění. 
 

• Služby:  352 tis. Kč – nájem, S+N 
 

    
Společnost SILASFALT s.r.o.  eviduje k 31. 12. 2017 vůči ALPINE BAU CZ a.s. krátkodobé 
pohledávky  ve výši 22 077 tis. Kč. 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. neeviduje k  31.12. 2017 vůči ALPINE Bau CZ a.s. dlouhodobé 
pohledávky. 
 

 
7. Jiná přijatá plnění 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. přijala od firmy ALPINE Bau CZ a.s. následující plnění: 

 
• nákup služeb        výkon nakladače 

- druh plnění:  peněžní 
- výše plnění:  4 943 tis. Kč 
- datum plnění:  rok 2017 
 

• nákup služeb – opravy 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 405 tis. K 
- datum plnění: rok 2017 
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• nákup služeb -  Laboratorní zkoušky dle smlouvy  

- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 3 343 tis. Kč 
- datum plnění: rok 2017 
 

• nákup služeb –  nájmy 2017 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 215 tis. Kč 
- datum plnění:  rok 2017 
 

• nákup materiálu –   materiál spotřeba+telefon 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 21 tis. Kč 
- datum plnění:  rok 2017 

 
• nákup materiálu – r – materiál (recyklát) 

  -    druh plnění: peněžní 
-    výše plnění: 2 085 tis. Kč 
-    datum plnění:  rok 2017 
 

 
 
Společnost   SILASFALT s.r.o. eviduje  k 31.12. 2017 vůči firmě ALPINE BAU CZ a.s.  
krátkodobé závazky ve výši 3 768 tis. Kč. 
 
Společnost  SILASFALT s.r.o.  neeviduje  k  31. 12. 2017 vůči firmě ALPINE BAU CZ a.s. 
dlouhodobé závazky. 
 

8. Výhody, nevýhody, rizika 
 
Ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou převládaly 
především výhody, neboť ovládaná osoba je do koncernu zakomponována nejen personální  
a vlastnickou majetkovou strukturou, ale i interaktivně hospodářsky jako dodavatel (odběratel) 
na vertikální  úrovni vůči společnosti ALPINE BAU CZ, a.s. a profituje tak ze synergického 
efektu. 
 
Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. 
 
Vedení společnosti je přesvědčeno o správností uskutečněných transakcí mezi propojenými 
osobami. 
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9. Újma 
 

V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnosti, které odpovídají 
náležitostem zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích. 
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá společností SILASFALT s.r.o. byla poskytnuta za 
obvyklých obchodních podmínek. 
 
Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, 
přijatých plnění žádná újma. 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
        ……………………………. 
        Ing. Tomáš Bortl 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: ing. Miroslava Sommerová 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 
(vztahy se společností ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.) 

 
 
 Společnost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 719 00  
Ostrava – Kunčice, IČO: 62302370 vypracovala podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Zprávu  
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2017. 
 
Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 

2. Úloha společnosti a způsob a prostředky ovládaní 
  3. Uzavřené smlouvy  

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky.  

  5. Právní spory 
  6. Jiná poskytnutá plnění 
  7. Jiná přijatá plnění 

8. Výhody, nevýhody, rizika. 
  9. Újma 
 
 

1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 
 

Společnost ovládající: ALPINE BAU CZ a.s. 
    Jiráskova 613/13, 757 01  Valašské Meziříčí  
    IČ:  02604795 
 
Společnost ovládaná stejnou ovládající osobou: ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 

    821 04  Bratislava, Mokráň záhon 2 
    IČ:  34112103 

 
Společnost ovládaná:  SILASFALT s.r.o. 
    719 00 Ostrava – Kunčice, ul. Štěpaňákova 14 
    IČ: 62302370 
 
 

2. Úloha společnosti SILASFALT s.r.o. a způsob a prostředky ovládání 
 

Společnost SILASFALT s. r.o. působí ve vztazích s osobami podle kapitoly I. této zprávy  
o vztazích jako výrobní společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba stavebních hmot  
a materiálu (výroba asfaltových směsí). 

Způsob ovládání 

SILASFALT s.r.o je majetkově (50%) i personálně (statutární orgán) propojena s ovládající 
osobou ALPINE BAU CZ, a.s. Společnost ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. je výlučně 
ovládána společností ALPINE BAU CZ, a.s. (100%) 
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3. Uzavřené smlouvy 
 

3a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) 
 

• kupní smlouva 13-2015 (včetně dodatků) na prodej obalovaných 
asfaltových směsí, kameniva a asfaltů (Slovensko) 

 
 

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto 
jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, 
zjištěného podle poslední účetní závěrky 

 

Společnost SILASFALT s. r.o. v uplynulém účetním období neučinila žádné jiné jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku 
přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle účetní závěrky za 
uplynulé účetní období ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních 
korporacích.  
 

 
5. Právní spory 
 

Nebyly mezi ovládanou a společností ovládanou stejnou ovládající osobou v roce 2017 
učiněny. 

 
 

6. Jiná poskytnutá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. v roce 2017 
následující  plnění:  

• prodej obalovaných asfaltových směsí + kamenivo, asfalt 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 4 915 tis. Kč 

          - důvod:  KS 13-2015 
- datum plnění: rok 2017 
 

• ostatní plnění:     služby 
      - druh plnění:       peněžní 
      - výše plnění:       4 tis. Kč 
      - důvod:  KS 13-2015 
      - datum plnění: rok 2017 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31.12.2017 vůči ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 
krátkodobé pohledávky ve výši 4 321 tis. Kč.  
 
Společnost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12.2017 vůči ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 
dlouhodobé pohledávky. 
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7. Jiná Přijatá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. nepřijala v roce 2017 od firmy ALPINE  
SLOVAKIA spol. s r.o. žádné plnění. 
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o.   neeviduje  k 31.12.2017  vůči   firmě    ALPINE SLOVAKIA 
spol. s r.o. žádné krátkodobé závazky.  
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o. neeviduje  k 31.12.2017 vůči   firmě    ALPINE SLOVAKIA 
spol. s r.o. žádné dlouhodobé závazky. 
 
 

8. Výhody, nevýhody, rizika 
 
Ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou převládaly 
především výhody, neboť ovládaná osoba je do koncernu zakomponována nejen personální  
a vlastnickou majetkovou strukturou, ale i interaktivně hospodářsky jako dodavatel (odběratel) 
na vertikální  úrovni vůči společnosti ALPINE BAU CZ, a.s. a profituje tak ze synergického 
efektu. 
 
Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. 
 
Vedení společnosti je přesvědčeno o správností uskutečněných transakcí mezi propojenými 
osobami. 
 
 

9. Újma 
 
V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnosti, které odpovídají 
náležitostem zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích. 
 
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá společností SILASFALT s.r.o. byla poskytnuta za 
obvyklých obchodních podmínek. 
 
Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, 
přijatých plnění žádná újma. 
        
 
 
 
 

……………………………. 
        Ing. Tomáš   Bortl 
 
      
Vypracovala: ing. Miroslava Sommerová 
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5. ZPRÁVA O VZTAZÍCH –ALPINE AT GmbH 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 
(vztahy se společností ALPINE AT GmbH) 

 
 
 Společnost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 719 00  
Ostrava – Kunčice, IČO: 62302370 vypracovala podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Zprávu  
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2017 
 
Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 

2. Úloha společnosti a způsob a prostředky ovládaní 
  3. Uzavřené smlouvy  

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky.  

  5. Právní spory 
  6. Jiná poskytnutá plnění 
  7. Jiná přijatá plnění 

8. Výhody, nevýhody, rizika. 
  9. Újma 
 
 

1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 
 

Společnost ovládající: ALPINE BAU CZ a.s. 
    Jiráskova 613/13, 757 01  Valašské Meziříčí  
    IČ:  02604795 
 
Společnost ovládaná stejnou ovládající osobou: ALPINE AT GmbH 

    Campus21,Europaring A03/7022 
    2345  Brunn am Gebirge Rakousko 
    IČ: ATU 70201738 

 
Společnost ovládaná:  SILASFALT s.r.o. 
    719 00 Ostrava – Kunčice, ul. Štěpaňákova 14 
    IČ: 62302370 
 
 

2. Úloha společnosti SILASFALT s.r.o. a způsob a prostředky ovládání 
 

Společnost SILASFALT s. r.o. působí ve vztazích s osobami podle kapitoly I. této zprávy  
o vztazích jako výrobní společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba stavebních hmot  
a materiálu (výroba asfaltových směsí). 

Způsob ovládání 

SILASFALT s.r.o je majetkově (50%) i personálně (statutární orgán) propojena s ovládající 
osobou ALPINE BAU CZ, a.s. Společnost ALPINE AT GmbH je výlučně ovládána společností 
ALPINE BAU CZ, a.s. (100%) 
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3. Uzavřené smlouvy 
 

3a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) 
 

• kupní smlouva 05-2017 (včetně dodatků) na prodej obalovaných 
asfaltových směsí, kameniva a asfaltů (Rakousko) 

 
 

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto 
jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, 
zjištěného podle poslední účetní závěrky 

 

Společnost SILASFALT s. r.o. v uplynulém účetním období neučinila žádné jiné jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku 
přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle účetní závěrky za 
uplynulé účetní období ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních 
korporacích.  
 

 
5. Právní spory 
 

Nebyly mezi ovládanou a společností ovládanou stejnou ovládající osobou v roce 2017 
učiněny. 
 
 

6. Jiná poskytnutá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. neposkytla firmě ALPINE AT GmbH v roce 2017 žádná jiná 
plnění. 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31.12.2017 vůči ALPINE AT GmbH krátkodobé 
pohledávky ve výši 1 550 tis.Kč.  
 
Společnost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12.2017 vůči ALPINE  
AT GmbH  dlouhodobé pohledávky. 
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7. Jiná Přijatá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. nepřijala v roce 2017 od firmy ALPINE  
AT GmbH žádné plnění. 
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o.   neeviduje  k 31.12.2017  vůči   firmě    ALPINE AT GmbH  
žádné krátkodobé závazky.  
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o. neeviduje  k 31.12.2017 vůči   firmě    ALPINE AT GmbH  
žádné dlouhodobé závazky. 
 
 

8. Výhody, nevýhody, rizika 
 
Ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou převládaly 
především výhody, neboť ovládaná osoba je do koncernu zakomponována nejen personální  
a vlastnickou majetkovou strukturou, ale i interaktivně hospodářsky jako dodavatel (odběratel) 
na vertikální  úrovni vůči společnosti ALPINE BAU CZ, a.s. a profituje tak ze synergického 
efektu. 
 
Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. 
 
Vedení společnosti je přesvědčeno o správností uskutečněných transakcí mezi propojenými 
osobami. 
 
 

9. Újma 
 
V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnosti, které odpovídají 
náležitostem zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích. 
 
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá společností SILASFALT s.r.o. byla poskytnuta za 
obvyklých obchodních podmínek. 
 
Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, 
přijatých plnění žádná újma. 
 
 
      

 
        ……………………………. 
             Ing. Tomáš Bortl 
 
 
Vypracovala: ing. Miroslava Sommerová 
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6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH – EUROVIA CS, a.s. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 
(vztahy se společností EUROVIA CS, a.s.) 

 
 Společnost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 719 00  
Ostrava – Kunčice, IČO: 62302370 vypracovala podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Zprávu  
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2017. 
 
Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 

2. Úloha společnosti EUROVIA CS, a.s., a způsob a prostředky ovládaní 
  3. Uzavřené smlouvy  

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky.  

  5. Právní spory 
  6. Jiná poskytnutá plnění 
  7. Jiná přijatá plnění 
  7. Výhody, nevýhody, rizika. 
  8. Újma 
 
 

1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 
 

Společnost ovládající: EUROVIA CS, a.s.     
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

    IČ:  45274924 
 
Společnost ovládaná:  SILASFALT s.r.o. 
    ul. Štěpaňákova 14, 719 00 Ostrava – Kunčice 
    IČ: 62302370 
 
 
Ovládající společnost vykonává svůj ovládající vliv na ovládané osobě prostřednictvím svého 
50% majetkového podílu. Druhým společníkem ve společnosti SILASFALT s.r.o. je společnost 
ALPINE BAU CZ s.r.o. (Jiráskova 613/13, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ: 02604795), která 
rovněž vlastní 50% majetkový podíl. Tato struktura se v průběhu sledovaného účetního období 
nezměnila.  
 
Článek VII. společenské smlouvy společnosti SILASFALT s.r.o. stanoví rozhodnutí valné 
hromady, která mohou být přijata pouze jednomyslně oběma společníky, tj. společnostmi 
EUROVIA CS, a.s. a ALPINE BAU CZ, a.s. 
 
 

2. Úloha společnosti SILASFALT s.r.o. a způsob a prostředky ovládání 

Společnost SILASFALT s. r.o. působí ve vztazích s osobami podle kapitoly I. této zprávy  
o vztazích jako výrobní společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba stavebních hmot  
a materiálu (výroba asfaltových směsí). 
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Způsob ovládání 

SILASFALT s.r.o je majetkově (50%) i personálně (statutární orgán) propojena s ovládající 
osobou EUROVIA CS, a.s. 
 
 

3. Uzavřené smlouvy 
 

3a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) 
 

• kupní smlouva 06 – 2015 včetně dodatků na prodej obalovaných 
asfaltových směsí, kameniva a asfaltů  
 

• nájemní smlouva 907/2006 – nájem pozemků Šenov 
 

• 908-2013 + dodatek č. 1 – smlouva o poskytnutí energie a plynu Zádveřice 
 

• 911-2015 – smlouva o nájmu nebytových prostor Česká 
 

• 915/2015 – smlouva o poskytování energie a plynu Česká 
 

3b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující) 
 

• smlouva o pronájmu licencí a údržbě informačního systému  
ze dne 5.1.2009 + dodatek č. 1, 2, 3 

 
• dohoda o společném pojištění živel, ztráty – pojištění majetku dohody  

o společném pojištění ze dne 23.12.2015 
 

• nájemní smlouva č. 1532R13-44 – nájem ploch. budov, nebytových prostor 
a technologického zařízení v obalovně ŽS v Zádveřicích 

 
• smlouva o provozu dopravního nebo mechanizačního prostředku 

č.010319mad0174 závod Ostrava  
 

• smlouva o provozu dopravních a mechanizačních prostředků BMD-005/17 
– obalovna Česká 

 
• KS 1532R14-57 – R-materiál Zádveřice – včetně dodatků 

 
• KS č. 916-2015 – R-materiál Česká 

 
• Smlouva o nájmu nebytových prostor Česká č. BN – 004/15 

 
• SoD 030126M0420 – frézování a oprava živičných ploch areál Kunčice 

 
• KS ze dne 2.5.2017 – TZ volné skládky GREFY – areál Zádveřice 

 
• SoD 030114M0023 – TZ kanceláří areál Šenov 
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4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 

popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto 
jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, 
zjištěného podle poslední účetní závěrky 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA CS, a.s. v roce 2017 plnění z titulu 
prodeje obalovaných asfaltových směsí, kameniva, asfaltu ve výši  203 238 tis. Kč. 

Společnost SILASFALT s. r.o. v uplynulém účetním období neučinila žádné jiné jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku 
přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle účetní závěrky za 
uplynulé účetní období ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních 
korporacích.  
 
 

5. Právní spory 
 

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2017 učiněny. 
 

 
6. Jiná poskytnutá plnění 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA CS, a.s. v roce 2017 následující  
plnění:  
 

• služby -                 949  tis. Kč 
nájem  
 
    

Společnost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2017 vůči EUROVIA CS, a.s. krátkodobé 
pohledávky ve výši 6 551 tis. Kč. 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2017 vůči EUROVIA CS, a.s. dlouhodobé 
pohledávky. 
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7. Jiná přijatá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. přijala od firmy EUROVIA CS, a.s. následující plnění: 
 

• nákup služeb        pojistné 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 364 tis. Kč 
- důvod:                přeúčtování pojistného  
- datum plnění: rok 2017 
 

• nákup služeb – výkon nakladače 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 7 706 tis. Kč 
- datum plnění: rok 2017 

 
• nákup materiálu asfalt, r-materiál 

- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 5 903 tis. Kč 
- datum plnění: rok 2017 
 

• nákup služeb  nájem 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 662 tis. Kč 
- datum plnění:  rok 2017 
 

• ostatní plnění: smlouva o pronájmu licencí, net,  
- druh plnění: peněžní  
- výše plnění: 310 tis. Kč 
- datum plnění: rok 2017 
 

• ostatní plnění: opravy, stavební práce 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 556 tis. Kč 
- datum plnění:     rok 2017 

 
• ostatní plnění: investice 

                              - druh plnění: peněžní 
                              - výše plnění: 2 636 tis. Kč 
        - datum plnění: rok 2017    
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o. eviduje k  31. 12. 2017 vůči   firmě    EUROVIA CS, a.s. 
krátkodobé závazky ve výši 833 tis. Kč. 
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o.  neeviduje  k  31.12 2017 vůči   firmě    EUROVIA CS, a.s. 
dlouhodobé závazky. 
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8. Výhody, nevýhody, rizika 
 
Ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou převládaly 
především výhody, neboť ovládaná osoba je do koncernu zakomponována nejen personální  
a vlastnickou majetkovou strukturou, ale i interaktivně hospodářsky jako dodavatel (odběratel) 
na vertikální  či horizontální úrovni vůči ostatním společnostem skupiny EUROVIA a profituje 
tak ze synergického efektu. 
 
Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. 
 
Vedení společnosti je přesvědčeno o správností uskutečněných transakcí mezi propojenými 
osobami. 
 
 

9. Újma 
 

V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnosti, které odpovídají 
náležitostem zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích. 
 
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá společností SILASFALT s.r.o. byla poskytnuta za 
obvyklých obchodních podmínek. 
 
Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, 
přijatých plnění žádná újma. 
 
 
 
       

 
        ……………………………. 
        Ing. Tomáš   Bortl 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  ing. Miroslava Sommerová 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 
(vztahy se společností EUROVIA Services, s.r.o.) 

 
 
 Společnost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 719 00  
Ostrava – Kunčice, IČO: 62302370 vypracovala podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Zprávu  
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2017. 
 
Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 

2. Úloha společnosti a způsob a prostředky ovládaní 
  3. Uzavřené smlouvy  

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky.  

  5. Právní spory 
  6. Jiná poskytnutá plnění 
  7. Jiná přijatá plnění 

8. Výhody, nevýhody, rizika. 
  9. Újma 
 
 

1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 
 

Společnost ovládající: EUROVIA CS, a.s. 
    Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
    IČ:  45274924 
 
Společnost ovládaná stejnou ovládající osobou:        

EUROVIA Services, s.r.o. 
    Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
    IČ:  61250210 
 
Společnost ovládaná:  SILASFALT s.r.o. 
    ul. Štěpaňákova 14, 719 00 Ostrava – Kunčice 
    IČ: 62302370 
 
 

2. Úloha společnosti SILASFALT s.r.o. a způsob a prostředky ovládání 
 

Společnost SILASFALT s. r.o. působí ve vztazích s osobami podle kapitoly I. této zprávy 
o vztazích jako výrobní společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba stavebních 
hmot a materiálu (výroba asfaltových směsí).  

 
Způsob ovládání 
 
SILASFALT s.r.o. je majetkově (50%) i personálně (statutární orgán) propojena s ovládající 
osobou EUROVIA CS, a.s. Společnost EUROVIA Services, s.r.o. je výlučně ovládána 
společností EUROVIA CS, a.s. 
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3. Uzavřené smlouvy 
 

Společnost ovládaná jako objednatel (kupující) 
 

•  Smlouva o podnájmu PC z 5.2.2009 včetně dodatků 
•  SoD 918-2015 – o provedení laboratorních prací pro obalovny            

Kunčice, Zádveřice, Česká 
•  SoD 910/2014 – o provedení laboratorních prací pro obalovny Silasfalt s.r.o. 

 
Společnost ovládaná jako dodavatel (prodávající) 

 
•  Smlouva o poskytování energie 914/2015 pro laboratoře obalovna Česká  

 
 

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud 
nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 
majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného podle 
poslední účetní závěrky 

 
Společnost SILASFALT s. r.o. v uplynulém účetním období neučinila žádné jiné jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku 
přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle účetní závěrky za 
uplynulé účetní období ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních 
korporacích.  
 
 

5. Právní spory 
 

Nebyly mezi ovládanou a společností ovládanou stejnou ovládající osobou v roce 2017 
učiněny. 
 
 

6. Jiná poskytnutá plnění  
 

Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA Services, s.r.o. v roce 2017 
následující plnění: 
 

• Poskytování energie pro obalovnu Česká 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 22 tis. Kč 
- důvod:  smlouva o poskytnutí energie 914/2015 
- datum plnění: rok 2017 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. neeviduje k  31. 12. 2017 vůči Eurovia Services, s.r.o. 
krátkodobé pohledávky. 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2017 vůči Eurovia Services, s.r.o. 
dlouhodobé pohledávky. 
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7. Jiná přijatá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. přijala od firmy EUROVIA Services, s.r.o. následující plnění: 
 

• laboratoře  -  zkoušky 
- druh plnění:        peněžní 
- výše plnění:        5 156 tis. Kč 
- datum plnění:     rok 2017 

 
• ostatní plnění:     nájem VT 

- druh plnění:     peněžní 
- výše plnění:      140 tis. Kč 
- datum plnění:     rok  2017 

 
• ostatní plnění:     licence váhy a odkup PC 

- druh plnění:     peněžní 
- výše plnění:     64 tis. Kč 
- datum plnění:     rok 2017 

 
Společnost   SILASFALT   s.r.o. eviduje k  31. 12. 2017 vůči firmě Eurovia Services, s.r.o. 
krátkodobé závazky ve výši 254 tis. Kč. 
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o. neeviduje k  31. 12. 2017 vůči Eurovia Services, s.r.o. 
dlouhodobé závazky. 
 
 

8. Výhody, nevýhody, rizika 
 
Ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou převládaly 
především výhody, neboť ovládaná osoba je do koncernu zakomponována nejen personální  
a vlastnickou majetkovou strukturou, ale i interaktivně hospodářsky jako dodavatel (odběratel) 
na vertikální  či horizontální úrovni vůči ostatním společnostem skupiny EUROVIA a profituje 
tak ze synergického efektu. 
 
Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. 
 
Vedení společnosti je přesvědčeno o správností uskutečněných transakcí mezi propojenými 
osobami. 
 
 

9. Újma 
 

V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnosti, které odpovídají 
náležitostem zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích. 
 
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá společností SILASFALT s.r.o. byla poskytnuta za 
obvyklých obchodních podmínek. 
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Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, 
přijatých plnění žádná újma. 
 

 
       

 
 

        ……………………………. 
              Ing. Tomáš Bortl 
 
 
 
Vypracovala: ing. Miroslava Sommerová 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 
(vztahy se společností EUROVIA Kamenolomy, a.s.) 

 
 
 Společnost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 719 00  
Ostrava – Kunčice, IČO: 62302370 vypracovala podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Zprávu  
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2017. 
 
Obsah: 1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 

2. Úloha společnosti a způsob a prostředky ovládaní 
  3. Uzavřené smlouvy  

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se 
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní závěrky.  

  5. Právní spory 
  6. Jiná poskytnutá plnění 
  7. Jiná přijatá plnění 

8. Výhody, nevýhody, rizika. 
  9. Újma 
 
 

1. Ovládající a ovládaná osoba a struktura jejich vztahů 
 

Společnost řízena stejnou ovládající osobou:            EUROVIA Kamenolomy, a.s. 
Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 
460 01 Liberec 

       IČ:  27096670 
 
Společnost ovládaná:  SILASFALT s.r.o. 
    ul. Štěpaňákova 14, 719 00 Ostrava – Kunčice 
    IČ: 623 02 370 
 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. je majetkově (100%) i personálně (statutární i kontrolní 
orgán) propojena s ovládající osobou EUROVIA Stone a je řízena společností EUROVIA 
CS, a.s., která řídí další přidružené osoby v České republice a na Slovensku, ve kterých má 
kapitálovou účast, a kromě společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. a EUROVIA 
Kameňolomy, s.r.o., v nichž má kapitálovou účast společnost EUROVIA STONE S.A.S.  
 

 
2. Úloha společnosti SILASFALT s.r.o. a způsob a prostředky ovládání 

 
Společnost SILASFALT s. r.o. působí ve vztazích s osobami podle kapitoly I. této zprávy 
o vztazích jako výrobní společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba stavebních 
hmot a materiálu (výroba asfaltových směsí).  
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Způsob ovládání 
 
SILASFALT s.r.o. je majetkově (50%) i personálně (statutární orgán) propojena s ovládající 
osobou EUROVIA CS, a.s. Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. je ovládána společnosti 
EUROVIA Stone  a řízena společností EUROVIA CS, a.s. 

 
 

3. Uzavřené smlouvy 
 

3a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) 
 

• Smlouva o nájmu č. S-901/2003 včetně dodatků 
 

3b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující) 
 

• rámcová kupní smlouva č. 12/2015 ze dne 20.3.2015  včetně dodatků 
 

 
4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud 

nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 
majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného podle 
poslední účetní závěrky 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA Kamenolomy, a.s.. v roce 2017 
přijala plnění z titulu nákupu materiálu (kameniva) ve výši 97 076 tis. Kč. 
 
Společnost SILASFALT s. r.o. v uplynulém účetním období neučinila žádné jiné jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku 
přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle účetní závěrky za 
uplynulé účetní období ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních 
korporacích.  
 
 

5. Právní spory 
 

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2017 učiněny. 
 
 

6. Jiná poskytnutá plnění 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA Kamenolomy a.s. v roce 2017 
následující plnění: 
 

• Pronájem skladovacích prostor 
- druh plnění: peněžní 
- výše plnění: 30 tis. Kč 
- důvod:  smlouva o nájmu č.S-901/2003 včetně dodatků 
- datum plnění: rok 2017 
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Společnost SILASFALT s.r.o.neeviduje k 31. 12. 2017 vůči Eurovia Kamenolomy a.s. 
krátkodobé pohledávky 
 
Společnost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2017 vůči Eurovia Kamenolomy a.s. 
dlouhodobé pohledávky. 
 

 
7. Jiná přijatá plnění 

 
Společnost SILASFALT s.r.o. eviduje k  31. 12. 2017 vůči firmě Eurovia Kamenolomy a.s., 
krátkodobé závazky ve výši 3 981 tis. Kč 
 
Společnost   SILASFALT   s.r.o. neeviduje  k  31. 12. 2017 vůči Eurovia Kamenolomy a.s., 
dlouhodobé závazky. 
 
 

8. Výhody, nevýhody, rizika 
 
Ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou převládaly 
především výhody, neboť ovládaná osoba je do koncernu zakomponována nejen personální  
a vlastnickou majetkovou strukturou, ale i interaktivně hospodářsky jako dodavatel (odběratel) 
na vertikální  či horizontální úrovni vůči ostatním společnostem skupiny EUROVIA a profituje 
tak ze synergického efektu. 
 
Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. 
 
Vedení společnosti je přesvědčeno o správností uskutečněných transakcí mezi propojenými 
osobami. 
 
 

9. Újma 
 

V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnosti, které odpovídají 
náležitostem zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích. 
 
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá společností SILASFALT s.r.o. byla poskytnuta za 
obvyklých obchodních podmínek. 
 
Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, 
přijatých plnění žádná újma. 

     
  
 
 

        ……………………………. 
              Ing. Tomáš Bortl 
 
 
Vypracovala: ing. Miroslava Sommerová 
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