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Charakteristika společnosti 
 
základní identifikační údaje  

 

AUTA BOREK a. s. 

Pražská 285, Borek, 373 67  

IČ: 25163051, DIČ: CZ25163051 

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

v oddílu B, vložka 843 

tel: 387 225 115 , fax: 387 220 052 

info@autaborek.cz, www.autaborek.cz 

 

hlavní předměty činnosti 

 prodej osobních a užitkových vozidel Renault, Dacia,  

 servis a prodej náhradních dílů osobních a užitkových vozidel Renault, Dacia  

 koncesionář pro Jihočeský region prodeje vozidel, servisu a prodeje náhradních dílů Renault, 

Dacia prostřednictvím partnerů: Jiří Souček, s.r.o., HS Auto Staněk s.r.o., Autokrumlov CZ, 

s.r.o. 

 prodej ojetých vozidel, e-shop prodeje vozidel 

 poskytování služeb financování, pojištění, evidence a technické podpory vozidel, asistenční, 

ostatní služby 

 

hlavní ukazatele 

 výnosy celkem  594.677 tis. Kč 

 aktiva netto 214.461 tis. Kč 

 vlastní kapitál 63.935 tis. Kč 

 počet zaměstnanců 51 

 

vlastnická struktura 

 GW JIHOTRANS a.s.  100% 

 

 

 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  
 
Obchodní výsledky společnosti 

 

V roce 2016 obecně prodej vozidel (registrací) rostl oproti úrovni roku 2015, a to o 12 %. Prodej 

osobních vozidel zaznamenal nárůst 12 % oproti roku 2015, prodej lehkých užitkových vozidel 

zaznamenal významný nárůst 12 %. Značka Renault zaznamenala na našem trhu mimořádný 

meziroční nárůst objednávek, a to 29 %, očekávaný nárůst vykázala značka Dacia, která zaznamenala 

zvýšení objednávek o 25 %. Celkem skupina Renault + Dacia zaznamenala meziroční nárůst 

objednávek o 29 %. Tento příznivý výsledek lze přičíst nárůstu kupní síly, a to jak obchodních 

společností, tak domácností a růstu hospodářství v ČR. Další ovlivňujícím faktorem je zejména 

obnova modelové řady Renault, návrat k oblíbenosti značky v ČR. Značka Dacia získává stále větší 

podíl díky cenové dostupnosti celé modelové řady a zvýšenému podílu firemních zákazníků. 
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Pozice jednotlivých značek za měsíc leden – prosinec 2016 v registracích: 

 

 
 

Celá koncese dosáhla v počtu objednávek vozidel Renault + Dacia v roce 2016 na 1794 vozidel 

s meziročním nárůstem 17%. Naše společnost splnila plány importéra i očekávání akcionáře. V roce 

2017 bychom v sekci prodeje nových vozidel chceme udržet výsledky roku 2016. Rok 2017 bude 

rokem příchodu nových modelů SCÉNIC, KOLEOS a ALASKAN. 

Dále bude naším cílem zvýšení registračního podílu značky Renault v regionu České Budějovice a 

Tábor.  

 

Prodej ojetých vozidel v minulém roce zaznamenal v naší společnosti stejnou meziroční úroveň. Je to 

dáno zejména v důsledku relativně vyšších cen nových vozidel a stejného prodeje ojetých vozidel jako 

protiúčtu ke koupi nového vozu. V roce 2017 je naším záměrem posílit trend prodeje ojetých vozidel 

z roku 2016 s cílem větší podpory našim zákazníkům v oblasti prodeje formou protiúčtu nebo výkupu. 

Pro zvýšení prodeje skladových ojetých vozidel hledáme neustále nové zdroje a příležitosti k rozšíření 

naší nabídky směrem k zákazníkům. 

 

V oblasti poprodejních služeb – servis a prodej náhradních dílů jsme pokračovali jako autorizovaný 

servis pro vozy Renault a Dacia, a to jak v záručních, tak v pozáručních opravách. Zaměřili jsme se 

zejména na kvalitu poskytovaných služeb a důsledné dodržování standardů kvality. Dále jsme 

v oblasti servisních služeb zaměřili na zefektivnění spolupráce s pojišťovnami. To vše se odrazilo 

v zákaznickém hodnocení, kdy jsme se v anketách spokojenosti celoročně umísťovali na předních 

místech z celé servisní sítě Renault v ČR. 

 

Své služby naše společnost orientuje na širokou paletu zákazníků, jako jsou velké společnosti, 

podnikatelé, soukromé osoby, kterým poskytuje komplexní služby související s vozidlem, např. 

zajištění financování dle individuálních potřeb a to na nové i ojeté vozy, uzavření zákonného a 

havarijního pojištění vozů ve spolupráci s renomovanými pojišťovnami apod. 

 

Naše společnost aktivně monitoruje dopady své činnosti na životní prostředí. 

Pro rok 2017 je v oblasti poprodejních služeb naším hlavním cílem zvýšit rentabilitu těchto činností 

zejména orientací na servis vozidel firemní klientely, dále rozšíření kvality poskytovaných služeb a 

zkvalitnění služeb servisovaných pojištěných vozidel.   
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Ekonomické výsledky společnosti 

Hlavní cíle roku 2016 se podařilo realizovat, zejména se podařilo rozvíjet dosavadní kontinuitu trhu a 

zákazníků, udržel se růst výkonnosti, efektivnosti a rentability, zkvalitnila se nová struktura 

financování a vytvořila stabilita systému financování, udržel se růst cash flow, společnost se ještě více 

zapojila do distribučních kanálů pro efektivní nákup materiálů a služeb skupiny JIHOTRANS 

GROUP. Výnosy celkem zaznamenaly nárůst v důsledku většího počtu prodaných vozidel. Společnost 

tak vytvořila hospodářský výsledek před zdaněním 10.395 tis. Kč. Kompletní účetní závěrka je dále 

součástí této výroční zprávy. 

 

Společnost v roce 2016 dosáhla svých hlavních cílů, je perspektivní a dynamicky se rozvíjející, s 

velmi kvalitní technickou základnou, ekologickými přístupy, s kvalifikovaným a schopným týmem 

pracovníků. 

 

Borek  28.4.2017 

                                                                         
    Ing. Lubomír Půlpán 

      předseda představenstva 

 

  
 

 

 

 

Zpráva představenstva společnosti AUTA BOREK a.s. 

o vztazích mezi propojenými osobami 
sestavená v souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích 

 
Oddíl I. 

Osoby tvořící holding 

 

1. Ovládaná osoba 

      Společnost  AUTA BOREK a.s. 

 se sídlem v  Borku, Pražská 285, PSČ 373 67,IČ: 25163051 

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

 oddíle B, vložka 843 

Statutární orgán k 31.12.2016: 

 Ing.Lubomír Půlpán, předseda představenstva 

 Robert Krigar, místopředseda představenstva 

 Stanislav Čermín, člen představenstva 

(dále „ovládaná osoba“) 

 

2. Ovládající osoba  

      Společnost GW JIHOTRANS a.s. 

      se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77, PSČ 370 04,  IČ: 043 56 411 

      zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v  

      oddíle B, vložka B 2293, 

Statutární orgán k 31.12.2016: 

 Ing.Miloslav Mrkvička, předseda představenstva 

 Robert Krigar, člen představenstva 

 Ing.Frantšek Lafata, člen představenstva 

(dále „ovládající osoba“) 

 

Charakter vlivu: přímý 

Struktura propojení: ovládající osoba vlastní 100 % akcií v ovládané osobě.  
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3.    Další propojené osoby  

3.1. Společnost GW LOGISTICS a.s.,  

       se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 04356535 

       zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  

       oddíl B, vložka 2294 

 

3.2. Společnost GW BUS a.s.,  

       se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 04356683 

       zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  

       oddíl B, vložka 2295 

 

3.3. Společnost GW DIESEL a.s.,  

       se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 04356845 

       zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  

       oddíl B, vložka 2296 

 

3.4. Společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. 
      se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, IČ: 25171216 

      zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,   

      oddíl B, vložka B 892, 

 

3.5. Společnost ČSAD STTRANS a.s. 

      se sídlem ve Strakonicích, U Nádraží 984, PSČ 386 13,  IČ: 25198688 

      zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  

      oddíl B, vložka 1018, 

3.6.Společnost TBT SERVIS a.s. 

 se sídlem v Borku, Pražská 285, PSČ 373 67,  IČ: 26042118 

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

 oddíl B, vložka 1234 

 

3.7.Společnost TACHOSERVIS s.r.o. 

   se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ: 26031698 

   zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  

       oddíl C, vložka 10247 

 

3.8.Společnost Allport Cargo Services Czech s.r.o 

   se sídlem v Praze 6, Westpoint Distribution Park, U Silnice 949/11, PSČ 161 00, IČ: 28157991 

   zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

       oddíl C, vložka 202048   

 

3.9. Společnost  GW Train Regio a.s. 

 se sídlem Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ: 286 64 116 

 zapsaná ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí   

 nad Labem, oddíl B, vložka 1942 

 

Oddíl II. 

Rozhodné období 

 

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1.ledna 2016 do 31.prosince 2016. 

Oddíl III. 

Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu a ovládanou společností 

 

1. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost smluvní vztahy s ovládající osobou GW JIHOTRANS a.s., a to vše za 

protiplnění, z toho se jedná o: 

 faktury přijaté v celkové hodnotě 2.843.228,57Kč, jejichž předmětem plnění jsou především pronájem nemovitostí, 

materiál a náhradní díly, služby,   

 faktury vydané v celkové hodnotě  7.526.991,53Kč, jejichž předmětem plnění jsou především servisní služby a 

prodej vozidel. 

Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S ovládající osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

2. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost smluvní vztahy s propojenou osobou GW LOGISTICS a.s., a to vše za 

protiplnění, z toho se jedná o: 

 faktury přijaté v celkové hodnotě 0,00Kč,  

 faktury vydané v celkové hodnotě 1.520.160,26Kč, jejichž plněním jsou především servisní služby a prodej vozidel. 
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Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

3. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost 11 smluvních vztahů s propojenou osobou GW BUS a.s., a to vše za protiplnění, 

z toho se jedná o: 

 faktury přijaté v celkové hodnotě 293.000,00Kč,  

 faktury vydané v celkové hodnotě 2.347.623,61Kč, jejich předmětem plnění jsou servisní 

služby a prodej vozidel.   

Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

4. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost smluvní vztahy s propojenou osobou GW DIESEL a.s., a to vše za protiplnění, 

z toho se jedná o:  

faktury přijaté v celkové hodnotě  704.775,92Kč, jejichž předmětem plnění jsou dodávky materiálu, 

 faktury vydané v celkové hodnotě 29.242,10Kč, jejich předmětem plnění jsou servisní služby.    

Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

5. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost smluvní vztahy s propojenou osobou ČSAD JIHOTRANS a.s., a to vše za 

protiplnění, z toho se jedná o:  

faktury přijaté v celkové hodnotě  728.471,00Kč, jejichž předmětem plnění jsou služby, 

 faktury vydané v celkové hodnotě 0,00Kč.    

Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

6. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost smluvní vztahy s propojenou osobou ČSAD STTRANS a.s., a to vše za 

protiplnění, z toho se jedná o: 

 faktury přijaté v celkové hodnotě 0,00Kč,  

 faktury vydané v celkové hodnotě  1.860.815,50Kč, jejichž předmětem plnění jsou servisní služby a prodej vozidel. 

Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

7. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost 0 smluvních vztahů s propojenou osobou TBT SERVIS a.s. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

8.  V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost smluvní vztahy s propojenou osobou TACHOSERVIS  s.r.o., a to vše za 

protiplnění, z toho se jedná o: 

 faktury přijaté v celkové hodnotě 1.239,60Kč, jejichž předmětem plnění jsou služby, 

 faktury vydané v celkové hodnotě  0,00Kč. 

Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

9. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost 0 smluvních vztahů s propojenou osobou Allport Cargo  

Services Czech s.r.o. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy 

 

10. V roce 2016 uzavřela ovládaná společnost smluvní vztahy s propojenou osobou GW Train Regio a.s., a to vše za 

protiplnění, z toho se jedná o: 

 faktury přijaté v celkové hodnotě 0,00Kč,  

 faktury vydané celkové hodnotě 2.436.967,68Kč, s předmětem plnění servisní služby a prodej vozidel. 

Všechna plnění byla poskytnuta za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a na trhu, vzájemná plnění jsou přiměřená, 

žádné ze stran nevznikl prospěch či újma. 

S propojenou osobou nebyly v roce 2016 uzavřeny žádné jiné smluvní vztahy. 

 

Oddíl IV. 

Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob 

 

Společnost neučinila v roce 2016 žádné jiné právní úkony ve prospěch ovládajících nebo propojených osob (než uzavřené 

smlouvy uvedené v oddílu III. této zprávy). 
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Oddíl V. 

Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob ovládanou osobou 

 

Společností nebyla v roce 2016 přijata ani uskutečněna žádná ostatní opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo 

propojených osob. 

 

Oddíl VI. 

Závěr 

 

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti AUTA BOREK a.s.  dne 18.03.2017. 

 

 
-------------------------------------------------------- 

Ing.Lubomír Půlpán 

předseda představenstva 

 
 

 
 

Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2016 a návrhu na rozdělení zisku AUTA BOREK a.s.  
 

Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala 

v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním 

zákoníkem. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, v rámci zasedání během roku 

2016 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala plnění podnikatelského plánu, výsledky 

hospodaření a finanční situaci společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě 

všechny potřebné podklady a informace. 

 

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2016 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena 

na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka a 

výroční zpráva byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. 

Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka a výroční zpráva je v souladu se zákonem o 

účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní 

kapitál, finanční situaci k 31.12.2016 a výsledky hospodaření za rok 2016.  

 

Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje, že 

účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a 

finanční situaci společnosti k 31.12.2016, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok 2016 a 

souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku. 

         
V Borku 28.04.2017 

 

                                                                                                       
                                                                                             ------------------------------------------- 

                                                                                             Ing.František Lafata 

                                                                                             člen dozorčí rady 




























































