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Vážení obchodní partneři,

Pro PST CLC byl fiskální rok 2019 dalším dobrým rokem 
a podařilo se nám překročit roční plán a dosáhli jsme  
zisku po zdanění více než 31 mil. Kč. Dobrých výsledků 
dosáhly všechny divize společnosti a naší inovativní prací 
a obchodními úspěchy jsme naplnili naše motto „Kom-
plexní logistické služby“ i heslo naší mateřské skupiny 
Mitsui-Soko „Value Beyond Logistics“.

Divize logistiky dosáhla provozního zisku ve výši 13,6 
mil. Kč. V tomto roce bylo největším počinem uzavření LC 
Modřice a jeho přestěhování do nového LC Brno poblíž 
tuřanského letiště. Toto moderní logistické cent-
rum nabízí nárůst skladovací kapacity o 30 
% na 6900 paletových míst a umožňuje 
nám další rozvoj v logisticky žádané 
lokalitě moravské metropole. V LC 
Úžice došlo v průběhu roku k více 
změnám ve skladbě klientů, snížil 
se objem automotive segmen-
tu ve prospěch FMCG – i díky 
čemuž v březnu a dubnu 2020 
nedošlo prakticky k žádnému 
poklesu výkonů i přes pande-
mickou situaci. Do Úžic se nám 
vrátil po několikaměsíční přestávce 
významný spokojený klient Chipita 
obchodující s potravinářským zbožím  
a ke konci fiskálního roku 2019 jsme zde 
zahájili spolupráci s logistickou firmou Agility, 
která v sousedství uzavřela vlastní sklad a PST CLC se  
pro ně stalo silným partnerem pro skladování i národní 
distribuci v Česku. 

Ve spolupráci s klíčovými klienty Continental Barum  
a Philip Morris Česká republika se nám dařilo naplňo-
vat vysoké požadavky klientů, zmanipulované objemy  
i stanovené plány. S Philip Morris v Kutné Hoře spolu-
pracujeme již 14 let a jedná se o velmi těsné partnerství  
ve kterém je precizní dodržování SOP klíčové, a i díky tomu 
jsme splnili náš plán provozních výsledků. Obdobné osmi-
leté partnerství máme s firmou Continental Barum, kde 
jsme díky vysoké kvalitě služeb i objemům zmanipulova-
ných a distribuovaných pneumatik plán rovněž naplnili.

Divize celních služeb je tradičně nejdůležitějším odvět-
vím činnosti společnosti s provozním výsledkem blížícím 
se 39 mil. Kč. Naším cílem je být prokazatelně nejlepším 
a největším poskytovatelem celních služeb v České re-
publice a toho se nám daří dosahovat díky neustálému 

Dear business partners,

Fiscal year 2019 was another good year for PST CLC and 
we managed to exceed the annual plan and achieved  
a Profit after Tax more than 31 mio. CZK. All divisions of 
the company achieved good results and with our inno-
vative work and business success we fulfilled our motto 
“Comprehensive logistics services” and the motto of our 
parent group Mitsui-Soko „Value Beyond Logistics“.

The Logistics division attained an operating profit of CZK 
13.6 million. This year, the biggest task was the closure 
of LC Modřice and its relocation to the new LC Brno near 

the Tuřany airport. This modern logistics center of-
fers an increase in storage capacity by 30% 

to 6,900 pallet places and enables us to 
further develop in the logistically de-

sirable location of the Moravian ca-
pital. In LC Úžice, there were more 

changes in the composition of 
clients during the year, the volu-
me of the automotive segment 
decreased in favor of FMCG  
- thanks to which in March and 
April 2020 there was practically 

no decrease in performance de-
spite the pandemic situation. After 

a several months break, our signi-
ficant, satisfied client Chipita trading 

in food goods returned to Úžice. At the 
end of fiscal year 2019 we started cooperation 

with the logistics company Agility, which closed its own 
warehouse in the neighbourhood and PST CLC became  
a strong partner for warehousing and national distributi-
on in the Czech Republic.

In cooperation with key clients Continental Barum and 
Philip Morris Czech Republic, we managed to meet 
high client requirements, manipulated volumes and set 
plans. We have been cooperating with Philip Morris in 
Kutná Hora for 14 years and it is a very close partnership  
in which precise compliance with the SOP is the key, and 
thanks to that we fulfilled our operational results plan. 
We have a similar eight-year partnership with Continen-
tal Barum, where we also fulfilled the plan thanks to the 
high quality of services and volumes of manipulated and 
distributed tires.

The Customs Services Division is traditionally the most 
important branch of the company‘s activity with an ope-
rating result approaching CZK 39 million. Our goal is to 

Slovo předsedy představenstva 
Speech of the Chairman of the Board of Directors

Kapitola Chapter I
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zvyšování kvality poskytovaných služeb. Naše oddělení 
Metodiky celního řízení je na trhu unikátní a poskytuje 
klientům poradenství a služby auditu a umožňuje jim do-
sáhnout úspor v celní oblasti a díky efektivnímu využívání 
ekonomických celních režimů. Ke konci roku dochází v di-
vizi k reorganizaci a zeštíhlení organizační struktury. Ředi-
tel divize Ing. Vojtěch Brouček přebírá řízení Obchodního 
rozvoje společnosti a divizi přebírá General Manager Petr 
Böhm.

Divize přeprav má za sebou skvělý rok s dosaženým pro-
vozním výsledkem 22,6 mil. Kč. Dařilo se především od-
dělení Kontejnerové přepravy, které dlouhodobě posiluje 
a ukazuje sílu PST CLC na poli první/poslední míle pro ná-
mořní kontejnery. Silných výsledků také dosáhlo odděle-
ní Air&Sea díky těsné globální spolupráci s ostatními po-
bočkami sítě Mitsui-Soko Group.

Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli také v administra-
tivě firmy, kde díky důsledné analýze a následné optima-
lizaci procesů a zvyšování využití možnosti automatizace 
došlo k zásadní úspoře provozních nákladů. Velký důraz 
klademe na ochranu životního prostředí, a to nejen k pra-
videlně úspěšně obnovované certifikaci ISO 14001:2015, 
ISO 50001:2011, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 ale  
i k certifikaci Schváleného hospodářského subjektu AEO-F. 

Rok 2020 bude silně poznamenán pandemií COVID-19  
a následnou ekonomickou recesí. PST CLC je kapitálově  
i provozně silnou společností. Věříme, že díky velmi  
pestrému portfoliu klientů a nabízených činností zůstane-
me silní i během ekonomické krize a budeme vyhledávaným  
a bezpečným partnerem pro celní služby, přepravy či skla-
dování. Plán na rok 2020 vznikl ještě před vypuknutím krize,  
a proto je z dnešního pohledu ambiciózní – ale my umíme 
přijímat výzvy, problémy překonávat a víme, že dokáže-
me podržet i ty klienty, jejichž podnikání dočasně ochro-
mila vládní opatření. My v PST CLC věříme, že krizi díky 
houževnaté týmové práci zvládneme a vyjdeme z ní spolu  
s našimi klienty silnější!

Vít Votroubek
Předseda představenstva PST CLC, a.s.

V Ostravě 18. 6. 2020 

be demonstrably the best and largest provider of customs 
services in the Czech Republic, and we succeed in achie-
ving this thanks to the constant improvement in the qu-
ality of services provided. Our Customs Methodology 
Department is unique to the market and provides the 
clients with advice and audit services and enables them 
to achieve savings due to the effective use of economic 
customs regimes. At the end of the year, the organizatio-
nal structure of the division was reorganized and stream-
lined. The Division Director Ing. Vojtěch Brouček is taking 
over the management of the company‘s Business Deve-
lopment and the Customs division is taken over by Gene-
ral Manager Petr Böhm.

The Forwarding Division had a great year with an opera-
ting result of CZK 22.6 million. The Container Transport 
department was particularly successful and has been 
strengthening and showing the strength of PST CLC in 
the field of the first/last mile for sea containers for a long 
time. The Air & Sea department also achieved strong re-
sults thanks to close global cooperation with other bran-
ches of the Mitsui-Soko Group network.

We also achieved very good results in the company‘s 
administration, where thanks to thorough analysis and 
subsequent optimization of processes and increasing the 
use of automation options, there were significant savings  
in operating costs. We place great emphasis on envi-
ronmental protection, not only on the regularly success-
fully renewed certification ISO 14001: 2015, ISO 50001: 
2011, ISO 9001: 2015, OHSAS 18001: 2007 but also on the 
certification of the AEO-F Authorized Economic Operation.

The year 2020 will be strongly marked by the COVID-19 
pandemic and the subsequent economic recession. PST 
CLC is a strong company in terms of capital and operati-
ons. We believe that thanks to a very diverse portfolio of 
clients and activities offered, we will remain strong even 
during the economic crisis and will be a sought-after and 
safe partner for customs services, transport or warehou-
sing. The 2020 plan had been created before the crisis 
broke out, which is why it is ambitious from today‘s point 
of view - but we can take on challenges, overcome pro-
blems and we know that we can also support those clients 
whose business has been temporarily affected by gover-
nment measures. At PST CLC, we believe that thanks to 
effective teamwork, we will manage the crisis and come 
out of it together with our clients even stronger!

Vít Votroubek 
Chairman of the Board of Directors of PST CLC, a. s.

In Ostrava, on 18. 6. 2020
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Rok 2019 byl již sedmým rokem fungování společnosti 
PST CLC, a.s. v rámci nadnárodního uskupení Mitsui-Soko, 
které je jedním z hlavních japonských holdingů se širokou 
působností na světových trzích. Tento holding sdružuje 
více než 700 společností z odvětví chemie, strojírenství, 
energetiky, stavebnictví, potravinářství, logistických a fi-
nančních služeb. Logistickou část společnosti představu-
je Mitsui-Soko Group, pod kterou patří i PST CLC, a.s. Ta 
sdružuje 89 společností v 21 zemích na čtyřech kontinen-
tech a zaměstnává téměř 9 tis. pracovníků.

1. Základní údaje o společnosti
Basic company information

Sídlo:    Nádražní 969/112, 702 00  
   Ostrava – Moravská Ostrava 
Právní forma:  Akciová společnost
IČ:    253 97 249
DIČ:    CZ25397249
Telefon:   +420 596 126 844
E-mail:    info@pst-clc.cz
ID datové schránky: magvx56
Web:    www.pst-clc.cz

Společnost PST CLC, a.s. působí od roku 1991 na českém 
a evropském trhu jako poskytovatel komplexních logis-
tických služeb. Skladové, celní a přepravní služby realizu-
jeme prostřednictvím sítě logistických center a celních 
pracovišť širokému okruhu zákazníků nejen v ČR. Díky 
dceřiné společnosti v Maďarsku a partnerským společ-
nostem na Slovensku, Dánsku a Polsku své působení roz-
šiřujeme i na další země v rámci EU. 

Představenstvo Board of directors     
Předseda Chairman:   Vít Votroubek  
Místopředseda Vice-chairman:  Ing. Jiří Bradna  
Člen Member:    Martin Benda  
Člen Member:    Hajime Ogawa
Člen Member:    Shigeki Kanai
Člen Member:    Kazuo Iwanaji

3. Struktura akcionářů
Shareholder structure

Jediným akcionářem společnosti je společnost Mitsui-So-
ko (Europe) s.r.o. se sídlem v Praze.

2019 was PST CLC’s seventh year operating within multi-
national group Mitsui-Soko, a leading Japanese holding 
with worldwide market presence that unites more than 
700 companies from various sectors – chemistry, me-
chanical engineering, energy, construction and food in-
dustries, logistics and financial services. The logistics part 
of the company comprises Mitsui-Soko Group, in which 
PST CLC, a.s. is included. It brings together 89 companies 
in 21 countries on four continents and employs nearly  
9 000 employees.

Registered office:  Nádražní 969/112, 702 00  
   Ostrava – Moravská Ostrava 
Legal form:  Joint Stock company
Identification No.:  253 97 249
Tax identification No.:  CZ25397249
Telephone:   +420 596 126 844
E-mail:    info@pst-clc.cz
Data mailbox ID: magvx56
Web:    www.pst-clc.cz

Since 1991, PST CLC, a.s. has been operating in the Czech 
and European market as a provider of comprehensive lo-
gistics services. Through our network of logistics centres 
and customs offices, we have been providing warehou-
sing, customs and forwarding services to a wide range 
of customers in the Czech Republic and beyond. Thanks 
to our subsidiary in Hungary and partner companies in 
Slovakia, Denmark, and Poland, we have also been active 
in other countries within the EU.

Dozorčí rada Supervisory board     
Předseda Chairman:  Mitsugu Kai   
Člen Member:   Ing. Vojtěch Brouček 
Člen Member:   Ing.  Pavlína Otýpková

The sole shareholder of the company is Mitsui-Soko 
(Europe) s.r.o. with its registered office in Prague.

Profil společnosti 
Company profile

Kapitola Chapter II

2. Orgány společnosti k 31. 3. 2020
Board of Directors and the Supervisory Board as of 31 March 2020
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4. Organizační struktura společnosti 
Organizational structure

Představenstvo  
PST CLC, a.s.

Board of Directors  
PST CLC, a.s.

Divize
LOGISTIKA

LOGISTICS
Division

Divize OBCHOD  
A MARKETING

SALES
Division

Divize  
CELNÍ SLUŽBY

CUSTOMS SERVICES 
Division

Divize  
EKONOMICKÁ

ECONOMY  
Division

Divize  
PŘEPRAVY

FORWARDING
Division

Divize  
SPRÁVA

FACILITY
Division

Výkonný ředitel
PST CLC, a.s.

Managing Director
PST CLC, a.s.

Dozorčí rada  
PST CLC, a.s.

Supervisory Board  
PST CLC, a.s.
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Strategie společnosti  
Company Strategy

Poslání společnosti
 
Posláním PST CLC je poskytovat komplexní celní, logistické a přepravní služby nejvyšší kvality, které přesahují očeká-
vání zákazníků.
 
Zázemí nadnárodní mateřské společnosti Mitsui-Soko pro nás představuje výhodu silného finančního zázemí za sou-
časného zachovaní naší jedinečnosti.

Vize společnosti
 
Společnost PST CLC v roce 2016 představila a schválila firemní Strategii 2017-2022, která definuje naši vizi:
 • Stát se prosperující a stabilní společností v oblasti skladových služeb, přeprav a celních služeb se silnou a známou značkou
• Postupně realizovat akce vedoucí k navýšení skladovacích kapacit, zvýšení produktivity práce, a to vše při 

současném zachování vysoké kvality a jedinečného přístupu ke klientům
• Investicemi zatraktivnit společnost v očích současných klientů a zároveň proniknout do povědomí nových 

potencionálních zákazníků
• I nadále těžit z kvalitního servisu, který je zajišťován vysoce kvalifikovaným personálem
• Celkovým progresem zamezit případným ztrátám současných tržních pozic
• Po realizaci plánovaných investic vyhodnotit situaci na trhu a pokračovat v dalším rozvoji, např. formou akvizic
• Stát se silným a důležitým členem v rámci skupiny Mitsui-Soko.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Poskytovat komplexní logistické služby 

nejvyšší kvality.

KLÍČOVÉ HODNOTY
Odbornost   Týmovost   Flexibilita   Důvěryhodnost

HODNOCENÍ
výkonů a kompetencí

NÁBOR
odborníků a kvalitních zaměstnanců

ROZVOJ
a identifikace talentů

MOTIVACE
dobře nastavenou odměnou

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Principy etického chování a dodržování zákonných norem 

je nedílná součást všech postupů a procesů v naší společnosti.
Služby poskytujeme na základě důkladné znalosti 

potřeb klienta, abychom je dokázali uspokojit s maximální efektivitou.
Týmová práce kvalifikovaných a loajálních zaměstnanců je základním 

stavebním kamenem našeho úspěchu.

NA ČEM STAVÍME

LIDSKÉ ZDROJE – ZÁKLADNÍ FAKTOR ROZVOJE

STRATEGICKÉ ČINNOSTI

Stabilita – působnost na českém i evropském trhu již od roku 1991. Silné globální zázemí – od roku 2012 člen japonské skupiny MITSUI-SOKO. 
Budování partnerského vztahu s našimi klienty

ZOLL
DOUANESKLADOVÁNÍ

vysoce variabilní svými možnostmi 
a přesné moderním online řízením 
skladovacích i kontrolních procesů

CELNÍ SLUŽBY
nejvyšší odborná úroveň 

a maximálně efektivní řešení 
konkrétních obchodních případů

PŘEPRAVY
flexibilní a profesionální 
přístup k řešení všech druhů 
přeprav po celém světě

VA
LU

E 
BE

YO
ND

 LO
GI

ST
IC

S

DOKONALE SYNCHRONIZOVANÉ
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     CUSTOMS SERVICES
the highest professional level 
and highly efficient in solving 

specific business cases

COMPANY MISSION
To provide complex customs, transport and 

warehouse services and solutions of the highest quality

KEY VALUES
Expertise   Teamwork   Flexibility   Trustworthiness

EVALUATION
of work performance and professional competences

RECRUITING
professionals and quality employees

TALENT
development

MOTIVATION
through rewards

MAIN PRINCIPLES
Principles of ethical behaviour and compliance with all legal standards 
is a matter of course in all of our company’s processes and procedures.

Services provided are always based on the thorough knowledge of 
a client’s specific needs in order to satisfy our clients with maximum efficiency.

Teamwork of qualified and loyal employees is a principle of our business 
and success directed at our clients. 

WE BUILD ON

HUMAN RESOURCES – THE FUNDAMENTAL FACTOR OF DEVELOPMENT

STRATEGIC ACTIVITIES

Stability – over 25 years experience of warehousing, customs clearance and forwarding throughout the Czech republic 
and Europe. Strong global background of the MITSUI-SOKO company since 2012. Building partnerships with our clients.

ZOLL
DOUANEWAREHOUSING

highly variable and precise due to 
its possibilities, modern online 

management of storage

FORWARDING
flexible and professional 
approach to provision all kinds 
of shipping worldwide

VA
LU

E 
BE
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ND
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IC

S

PERFECTLY SYNCHRONIZED

Company mission
PST CLC mission is to provide comprehensive customs, logistics and forwarding services of the highest quality that 
exceed the customers‘ expectations.

The background of a multinational parent company gives us the advantage of strong financial background while main-
taining our unique character.

Company vision 
In 2016, PST CLC presented and approved the Corporate Strategy 2017-2022, which defines our vision: 

• To become a prosperous and stable company in the field of warehousing, forwarding and customs services with  
a strong and well-known brand

• Gradually implement measures leading to increased storage capacity, increased productivity, while maintaining 
high quality and a unique approach to clients

• Thanks to investments make the company more attractive in the eyes of current clients and at the same time to 
build awareness among new potential customers

• Continue to benefit from excellent service provided by highly qualified personnel
• Avoid possible losses of current market positions through overall progress
• After the implementation of the planned investments, evaluate the market situation and continue further 

development, e.g. in the form of acquisitions
• Become a strong and important member of the Mitsui-Soko Group.
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AIR 
FORWARDING

GOODS FROM
3RD COUNTRIES 

CUSTOMS
SERVICES

SEA 
FORWARDING

ROAD 
FORWARDING

WAREHOUSING 
IN CZ

DISTRIBUTION 
CZ, EU, WORLD

LETECKÉ 
PŘEPRAVY

CELNÍ 
SLUŽBY

NÁMOŘNÍ 
PŘEPRAVY

POZEMNÍ 
PŘEPRAVY

SKLADOVÁNÍ 
V ČR

DISTRIBUCE 
CZ, EU, SVĚT

• USA
• CHINA

• JPN
• 
• 

ZOLL
DOUANE

PST CLC, a.s. v roce 2019  
PST CLC, a.s. in 2019

1. Hlavní obory činnosti
Main business activities
 
Našim obchodním partnerům jsme i ve fiskálním roce 
2019 nabízeli služby a řešení vycházející z komplexního 
provázaného logistického řetězce. Zajišťujeme nejen pře-
pravu zboží a vyřízení veškerých celních formalit, ale také 
jeho uskladnění v našich logistických centrech – ta mají 
rovněž status celních a dočasných skladů, jakož i násled-
nou distribuci ke konečnému uživateli.

Also, in fiscal year 2019 we offered our business partners 
services and solutions based on a comprehensive inter-
connected logistics chain. We provide not only the trans-
port of goods and the completion of all customs forma-
lities, but also their storage in our logistics centers - they 
also have the status of customs and temporary warehou-
ses, as well as subsequent distribution to the end user.

II
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Přepravy
Forwarding
 
Díky silnému globálnímu zázemí mateřské společnosti 
Mitsui-Soko realizujeme všechny druhy přepravy po ce-
lém světě. 

Při celokamionových a paletových přepravách po Evropě 
efektivně vytěžujeme volné přepravní kapacity, nabízíme 
možnost proclení zboží v síti našich celních pracovišť, zá-
silky umíme připojistit nad rámec odpovědnosti doprav-
ce a nabízíme službu přepravy první/poslední míle u ná-
mořních kontejnerů.

Denní servis oddělení Distribuce po Česku a Slovensku 
zajišťuje nejen rozvoz zboží z logistických center PST CLC 
či skladů klientů a nově ve spolupráci s dopravci z Turec-
ka a Litvy i cross-docking a distribuci paletových zásilek 
po České republice.

Oddělení námořních přeprav využívá mezinárodní síť 
Mitsui-Soko, a to jak pro exporty, tak importy. Zboží 
přepravujeme jako celokontejnerové (FCL), nebo kusové 
(LCL) zásilky. Provozujeme vlastní sběrnou linku ze Šan-
ghaje do Česka, zajišťujeme přepravu nadrozměrných ná-
kladů, u všech zásilek dokážeme zajistit připojištění zboží 
nad rámec odpovědnosti rejdaře a celní odbavení.

V oblasti leteckých přeprav využíváme mezinárodní síť 
Mitsui-Soko a zajišťujeme jak konsolidované letecké zá-
silky, tak expresní (prioritní) přepravy. Posilujeme svoji 
pozici na Letišti Václava Havla v Praze díky vlastnímu Air 
Cargo skladu v terminálu Skyport. Realizujeme door-to-
-door přepravy i celní odbavení a variabilní zpracování 
zásilek v logistických centrech.

Celní služby
Customs Services
 
Celní služby poskytujeme na 15 pobočkách po celé ČR  
a díky týmu kvalifikovaných celních deklarantů realizuje-
me rychlý a bezpečný průběh i nejnáročnějších celních 
případů.

Jsme držiteli certifikátu Schváleného hospodářského 
subjektu AEO v nejvyšším stupni F. To nám umožňuje 
nabízet čerpání veškerých výhod při celním řízení, kte-
ré souvisí s dovozem a vývozem zboží. Pro naše klienty 
provozujeme Celní portál, díky kterému zákazníci získají 
přístup do elektronického archivu dokumentů k celnímu 
řízení a mají možnost sledovat detaily všech celních ope-
rací online.

Thanks to the strong global background of our parent 
company Mitsui Soko, we are able to operate all types of 
transport wor ldwide.

For full truck load (FTL) and pallet transport within Eu-
rope, we efficiently utilize free transport capacity, of-
fer customs clearance of goods in our customs offi-
ces network, can take out additional insurance for 
consignments beyond the carrier’s liability and also First/
Last Deliveries of sea containers service.

The daily service of the Distribution Department in the 
Czech Republic and Slovakia provides not only the de-
livery of goods from PST CLC logistics centers or client 
warehouses, and now, in cooperation with carriers from 
Turkey and Lithuania, but also cross-docking and distri-
bution of pallet shipments within the Czech Republic.

Our ocean transport services use an international 
network of Mitsui-Soko, both for exports and imports. 
We trans port goods as full container load (FCL) or less 
than container load (LCL) consignments. We operate our 
own collection line from Shanghai to the Czech Republic, 
transport excess loads, can secure additional insurance 
for goods beyond the ship-owner’s liability, and provide 
customs clearance. 

In Air transport, we use an international network of Mit-
sui-Soko and specialize in consolidated air consignments 
as well as express (priority) transport. We are strengthe-
ning our position at Václav Havel Airport in Prague thanks 
to our own Air Cargo warehouse in the Skyport terminal 
We arrange door-to-door transport and customs clea-
rance, and provide variable processing of consignments 
in logistics centers.

We provide customs services at 15 offices throughout the 
Czech Republic. With our team of qualified customs dec-
laration officers, we ensure the fast and safe processing 
of even the most difficult customs cases. 

We hold an AEO Approved Economic Operator certificate 
at the highest F level, this allows us to offer our clients 
all the benefits of customs procedures related to import 
and export of goods. We operate a customs portal for 
our clients to let them view the details of all their ope-
rations, thanks to which customers can gain access to an 
electronic archive of documents for customs procedures 
and have the opportunity to monitor the details of all 
customs operations online.
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Jako jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů celních 
služeb v ČR nabízíme klientům profesionální servis, cel-
ní poradenství včetně návrhu vhodných celních postu-
pů, využití zjednodušených celních postupů, 
centralizované celní řízení, propuštění 
zboží do režimu bez nutnosti předlo-
žení zboží CÚ, systém celních záruk 
pro všechny režimy, zpracování  
a podání hlášení Intrastat  
a v neposlední řadě neustále sle-
dujeme a reagujeme na změny  
a platnou legislativu v oblas-
ti národních celních předpisů  
a celních předpisů EU.

Skladování
Warehousing
 
Skladování je zajišťováno v šesti moderních logistických 
centrech po celé ČR vždy dle konkrétních potřeb zákaz-
níka. Na základě analýzy navrhujeme optimální logistické 
řešení a nastavujeme vhodné logistické procesy. Klade-
me důraz na kvalitu a flexibilitu poskytovaných služeb, 
o zboží našich klientů se vždy stará tým kvalifikovaných 
odborníků.

Aktuálně máme k dispozici více než 80 000 m2 skladových 
ploch v moderních logistických centrech. Multi-user skla-
dy LC Úžice (Praha), LC Brno a LC Ostrava disponují statu-
sem celních a dočasných skladů s moderním WMS & TMS 
řešením a nabízí rovněž služby přidané hodnoty jako je 
balení, přebalování, etiketování, zpracování speciálních 
příbalů a multipacků. Po uzavření našeho LC v Lovosicích 
na podzim roku 2018 operujeme v této lokalitě prostřed-
nictvím našeho externího partnera. V létě 2019 proběhlo 
uzavření LC Modřice, které bylo nahrazeno kapacitnějším 
LC Brno (- Tuřany).

Logistické centrum Kutná Hora je dedikované pracoviště 
interní logistiky pro Philip Morris ČR zajišťující komplexní 
zásobování výrobních linek materiálem i expedici vyro-
bených cigaret v celním a daňovém režimu. 

Logistická centra Pohořelice a Nehvizdy jsou dedikovány 
pro Continental Barum a obsluhují český a slovenský trh 
pneumatikami. PST CLC zajišťuje i distribuci s využitím 
partnera ČSAD Uherské Hradiště.

As a leading provider of customs services in the Czech 
Republic, we offer our clients professional services, 
customs advisory including recommendation of suitab-

le customs procedures, the possibility of using 
simplified customs procedures, centralized 

customs clearance, releasing goods to 
the regime without having to submit 

the goods to the customs authority, 
a system of customs guarantees for 

all regimes, processing and sub-
mitting Intrastat reports. Finally, 
we continuously monitor and re-
spond to changes in applicable 
legislation regarding national and 

EU customs regulations.

Warehousing is provided in six modern logistics centers 
throughout the Czech Republic, always according to the 
specific customer’s needs. After our analysis, we suggest 
the optimal logistic solution and set up proper logistic 
processes. We focus on the quality and flexibility of the 
provided services; our team of qualified experts take 
good care of our customers´ goods. 

Currently, we have more than 80 000 m2 of warehouse 
space available in modern logistics centers. Our multi-u-
ser warehouses LC Úžice, (Prague), LC Brno and LC Ost-
rava have the status of bonded and customs temporary 
warehouses with modern WMS & TMS solutions. We also 
offer added value services such as packing, repacking, 
labelling, adding promotional products to packages, and 
multipacks. After closing our logistics center in Lovosice 
in autumn 2018, we have been operating in this locali-
ty through an external partner. LC Modřice was closed 
in summer 2019, just to be replaced by LC Brno (Tuřany) 
with greater capacity. 

Logistics Center Kutná Hora is a dedicated internal logi-
stics workplace for Philip Morris CZ, which is providing 
a comprehensive supply of production lines for mate-
rials and the dispatch of manufactured cigarettes in the 
customs and tax regime.

Logistics centers Pohořelice and Nehvizdy are dedicated 
to Continental Barum and are operating in the Czech and 
Slovak tire markets. PST CLC also provides distribution 
through the partner ČSAD Uherské Hradiště.

II
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PST CLC has been certified by Lloyd’s Register LRQA, in 
quality ČSN EN ISO 9001: 2015 (since 2000), environment 
ČSN EN ISO 14001:2015 (since 2010), occupational health 
and safety OHSAS 18001:2007 (since 2012) and energy 
management ČSN EN ISO 50001: 2011 (since 2018). 

Certification of the system takes place once in every three 
years at all logistics centers and at a selected sample of 
customs services and forwarding departments. The last 
successful certification took place in 2018. Furthermore, 
within a period of three years, all PST CLC workplaces 
must undergo an external audit according to an appro-
ved three-year plan, in form of supervisory audits taking 
place at selected workplace twice a year. 

Summary of financial year 2019 from the Integrated 
management system perspective 

In May and December 2019, supervisory audits were 
conducted in the presence of an external auditor. The 
company PST CLC successfully passed both audits and 
defended the compliance of its activities, implemented 
management system and strategy with the audit crite-
ria based on ČSN EN ISO 9001: 2015, environment ČSN 
EN ISO 14001: 2015, occupational health and safety OH-
SAS 18001: 2007 and energy management ČSN EN ISO 
50001: 2011. The current management system was eva-
luated as effective, providing a guarantee of meeting the 
requirements of the interested parties and helping to 
meet the intentions and goals of the organization in all 
audited areas.

During the supervisory audits, the following areas were 
very positively evaluated:

• the level of management of the inspected processes 
and related environmental aspects and occupational 
safety risks

• the successful implementation of projects to 
improve the customs declaration process

• the constant development of the provided logistics 
services based on the example of the transfer to the 
new LC Brno facility

• the high level of internal audits, which identify 
business risks and support continuous improvement 
in all areas examined

Based on the above, PST CLC authorized to continue to 
use the certificates ISO 9001: 2015, ISO 14 001: 2015, 
ISO 50001: 2011 and OHSAS 18001: 2007 in the scope 
of „providing customs, forwarding and logistics services 
and services with added value“.

PST CLC je certifikována společností Lloyd’s Register 
LRQA , a to pro oblast kvality ČSN EN ISO 9001: 2015 
(od roku 2000), ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 
14001:2015 (od roku 2010), bezpečnosti a ochrany zdraví 
OHSAS 18001:2007 (od roku 2012) a hospodaření s ener-
giemi ČSN EN ISO 50001: 2011 (od roku 2018).
 
Re-certifikace systému, neboli obnova udělení certifikátu, 
probíhá 1x za 3 roky ve všech logistických centrech a vy-
braném vzorku pracovišť celních služeb a spedičních pra-
covišť.  Poslední re-certifikace proběhla úspěšně v roce 
2018. Dále v průběhu tříleté periody musí být podrobena 
externímu auditu všechna pracoviště PST CLC dle schvále-
ného tříletého plánu v podobě dozorových auditů na vyti-
povaných pracovištích, které se konají 2 x ročně.

Shrnutí fiskálního roku 2019 z pohledu integrovaného 
systému řízení.

V květnu a prosinci 2019 proběhly dozorové audity za pří-
tomnosti externího auditora. Společnost PST CLC prošla 
úspěšně oběma audity a obhájila soulad svých činností, 
nastaveného systému a strategie s požadavky standardů 
pro oblast kvality ČSN EN ISO 9001: 2015, ochrany ži-
votního prostředí ČSN EN ISO 14001:2015, bezpečnosti  
a ochrany zdraví OHSAS 18001:2007 a hospodaření  
s energiemi ČSN EN ISO 50001: 2011. Stávající systém 
managmentu byl tak zhodnocen jako efektivní, dávající 
záruku naplňování požadavků zainteresovaných stran  
a nápomocný k naplňováním záměrů a cílů organizace ve 
všech prověřovaných oblastech.

V průběhu dozorových auditů bylo zejména hodnoceno:

• Úroveň řízení prověřovaných procesů a s nimi 
souvisejících environmentálních aspektů a rizik 
bezpečnosti práce byla hodnocena jako vysoce 
profesionální.

• Velmi pozitivně byla hodnocena úspěšná realizace 
projektů na zlepšení procesu celní deklarace.

• Byl oceněn neustálý rozvoj poskytovaných 
logistických služeb, a to na příkladě přesunu do nové 
provozovny LC Brno

• Rovněž byla velmi oceněna vysoká úroveň provádění 
interních auditů, které identifikují podnikatelská 
rizika a podporují trvalé zlepšování ve všech 
prověřovaných oblastech.

Na základě výše uvedeného je společnost PST CLC 
oprávněna nadále používat certifikát ISO 9001:2015,  
ISO 14 001:2015, ISO 50001:2011 a OHSAS 18001:2007 
v rozsahu „Poskytování celních, spedičních a logistických 
služeb s přidanou hodnotou“.

2. Integrovaný systém řízení a certifikace
Integrated management system and certification
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Doporučením integrovaného systému řízení pro fiskální 
rok 2020 je:

• Pokračovat v procesu systémového zlepšování 
v oblasti projektového řízení pro implementaci 
efektivnějších systému pro řízení procesů a činností  
v jednotlivých odvětvích. 

• Zahájení vzdělávacího programu k prohloubení 
odborných znalostí a zvyšování kompetencí 
zaměstnanců z dotací Evropského sociálního fondu.

• Příprava integrovaného systému řízení na přechod 
nových požadavků aktualizovaných standardů ISO 
45001:2018 a ISO 50001:2015 v roce 2021.

PST CLC je členem těchto odborných sdružení:

• Svaz spedice a logistiky České republiky 
• Hospodářská komora České republiky 
• Port of Hamburg

The recommendation of the integrated management 
system for fiscal year 2020 is to:

• continue the process of system improvement in the 
area of project management for the implementation 
of more effective systems for the management  
of processes and activities in individual sectors

• launch a training program with support from the 
European Social Fund to deepen the professional 
knowledge and increase the competencies  
of employees

• prepare an integrated management system for the 
transition of the new requirements of the updated 
standards ISO 45001: 2018 and ISO 50001: 2015 in 
2021

PST CLC is a member of the following professional asso-
ciations: 

• Association of Forwarding and Logistics of the Czech 
Republic

• Czech Chamber of Commerce
• Port of Hamburg

II
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3. Oblast lidských zdrojů 
Human resources
 
Rok 2019 byl pro oblast řízení lidských zdrojů velmi ná-
ročný, a to zejména z důvodu nedostatku pracovních sil 
na trhu práce v ČR. Vzhledem k náročnosti získání nových 
zaměstnanců, jsme se zaměřili na udržení a motivaci za-
městnanců současných. A to především zjednodušením 
procesů a nastavováním automatizace pro snížení admi-
nistrativy.

Oddělení HR se podílelo na prezentaci PST CLC na webo-
vých stránkách, především pomocí karierní sekce. Pravi-
delně byly doplňovány informace o volných pracovních 
pozicích tak, aby bylo možné oslovit široké spektrum no-
vých uchazečů. Rovněž byla upravována stránka týkající 
se poskytovaných benefitů, tak aby odrážela změny, kte-
ré v oblasti benefitů proběhly. 

V průběhu roku došlo opět ke snížení počtu zaměstnan-
ců napříč celou společností. K 31.3.2020 společnost za-
městnávala 354 zaměstnanců, což je oproti předchozímu 
období pokles o 10 zaměstnanců.

Průměrná měsíční mzda dosáhla v roce 2019 výše 31114 
Kč, to znamená meziroční nárůst téměř o 7%.

Year 2019 was very demanding in terms of human re-
sources management, mainly due to a tight labor market  
in the Czech Republic. Due to the difficulty of acquiring 
new employees, we focused on retaining and motivating 
current employees. In particular by simplifying processes 
and setting up automatisation to reduce administration.

The HR department participated in the website presen-
tation of PST CLC, mainly through the career section.  
In order to reach a wide range of new applicants, infor-
mation on job vacancies was regularly updated. In the 
same way, the section concerning the provided benefits 
was also modified to reflect the changes that took place 
in the area of benefits.

During the year, the number of employees across the en-
tire company decreased again. As of March 31, 2020, the 
company had 354 employees, which is a decrease of 10 
employees compared to the previous period.

The average monthly wage reached CZK 31,114 in 2019, 
which means a year-to-year increase of almost 7%.
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4. Vzdělávání 
Learning
 
Klíčovým prvkem v procesech řízení lidských zdrojů je 
oblast vzdělávání a rozvoj pracovníků. V souladu s firem-
ní strategií jsme zpracovali projekt Talent management, 
jehož výstupem jsou individuální rozvojové plány vybra-
ných zaměstnanců. Neméně důležitý aspekt těchto akti-
vit je řešení nástupnictví na klíčových pozicích.

Všichni naši specialisté a odborní pracovníci se pravidel-
ně účastní školení a seminářů, aby se jejich odbornost 
neustále rozvíjela. Aktivně pak těžíme ze znalostí těchto 
kolegů, kteří sami v rámci interních seminářů předávají 
svoje zkušenosti i ostatním zaměstnancům.

Uzavřeli jsme smlouvu o vzájemné spolupráci s Vyšší od-
bornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní, 
Praha 1, na jejímž základě jsme od února 2019 přivítali 
první studenty 3. ročníku v oboru zasílatelství pro absol-
vování jejich povinné praxe.

Jsme si velmi dobře vědomi, že dovednosti a schopnos-
ti zaměstnanců jsou klíčových faktorem úspěchu každé 
společnosti. Proto jsme v roce 2019 požádali o dotaci  
na vzdělávání zaměstnanců z Evropského sociálního fon-
du – Operační program Zaměstnanost, a tu jsme získali. 
Se získáním této dotace stojíme před náročným úkolem 
proškolit téměř 60 % zaměstnanců v oblasti obecného IT, 
měkkých dovedností i v odborných znalostech, a to dle 
jednotlivých pozic a jejich zodpovědností. 

K účelu naplnění potřeb evropské dotace i z dlouhodobé 
potřeby vzdělávat své zaměstnance jsou školení prezen-
tována jako PST Akademie. Pro účely školení jsme zřídili 
vlastní školící místnost v Pardubicích u pobočky celní de-
klarace, která je velmi dobře dostupná pro všechny za-
městnance ze všech poboček v celé České republice.

Employee learning and development is a key element of 
human resources management. In line with our corpora-
te strategy we prepared a talent management project, 
setting individual development plans for selected em-
ployees and, equally important, addressing succession at 
key positions. 

All specialists and professional staff regularly attend tra-
inings and workshops to continuously develop their ex-
pertise. We actively benefit from the knowledge of these 
employees as they transfer their knowledge to other co-
lleagues at in-house workshops. 

We concluded a collaboration agreement with Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní in 
Prague 1 – a technical college and a secondary school 
specialising in transport. Therefore we have welcomed 
the first junior students of forwarding to complete their 
compulsory internship since February 2019.

We are aware that the skills and abilities of employees 
are the key factor of the success of any company. For that 
reason in 2019 we applied for an for employee training 
grant from the European Social Fund - Operational Pro-
gram Employment, and we achieved it. With obtaining 
this grant, we face the challenging task of training almost 
60% of employees in the field of general IT, soft skills and 
professional knowledge, according to individual positi-
ons and their responsibilities.

In order to meet the of the European grant requirements 
and the long-term need to educate our employees, the 
trainings are presented as PST Academy. For the pur-
poses of training, we have established our own training 
room in Pardubice at the customs declaration branch, 
which is easily accessible to all employees from all bran-
ches throughout the Czech Republic.

II
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5. Vybrané finanční ukazatele 
Selected financial indicators 
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Rozvoj společnosti probíhá v souladu s firemní Strategií 
2017-2022, která se zaměřuje na růst výkonnosti. Od-
větví logistiky je velmi kompetitivní a podmínky na trhu 
umožňují PST CLC dosahovat udržitelného růstu a rozvoje 
ve všech oblastech podnikání. 

Plán na fiskální rok 2020 byl tvořen a schvalován v lednu 
a únoru 2020 a předpokládal další udržitelný růst, ač si 
management společnosti byl vědom toho, že může na-
stat hospodářská recese a postihnout oblast dopravy  
a logistiky výrazně negativně – stejně jako v roce 2008.  
I přesto byl plán schválen s cílem provozního ročního vý-
sledku 38.214 tis. Kč, tedy o 37 % více než plán roku 2019.

V polovině března 2020 se po Číně díky COVID-19 zasta-
vil i západní svět a celé hospodářství se zcela ochromilo. 
Sektor služeb, přepravy osob a automobilový průmysl se 
zcela zastavily, a to mělo okamžité dopady i na sektor lo-
gistiky. Vstupujeme do roku těžce poznamenaného pan-
demií koronaviru i nastupující recesí ekonomiky. Před-
poklad propadu české ekonomiky v roce 2020 je -5,6 %  
a v ostatních evropských zemích mezi 5-10 %. To nepo-
chybně bude mít velmi negativní dopad i na podnikání 
PST CLC, kdy v důsledku nižší poptávky zejména v auto-
mobilovém a módním průmyslu očekáváme pokles tržeb 
u části našich stálých klientů ve výši 30-40%.

I přes objektivní pokles objemů v ekonomice cítí vede-
ní PST CLC nové příležitosti díky strukturálním změnám  
v oboru, které nepochybně nastanou. Naším cílem je 
naplňovat výsledky dané ročním plánem, ale s ohledem  
na vývoj ekonomiky musíme být především flexibilní v na-
bízených službách, operativní a důslední v řízení nákladů  
a vyhledávat a následně realizovat nové projekty spojené 
s významnými změnami ekonomiky. 

Předpokládáme, že v průběhu roku 2020 a 2021 budeme 
vyhodnocovat stávající firemní Strategii 2017-2022 a za-
počneme s přípravou nové strategie na další období roz-
voje společnosti.

The development of the company is fullfilling the goa-
ls and objectives of the company‘s Strategy 2017-2022, 
which focuses on plans with progressive growth in the 
company‘s performance. The logistics industry is very 
competitive and market conditions allow PST CLC to 
achieve sustainable growth and development in all areas 
of business.

The plan for the Fiscal year 2020 was formed and appro-
ved in January and February 2020 and assumed further 
sustainable growth, although the company‘s manage-
ment was aware that an economic recession could oc-
cur and affect transport and logistics significantly – as in 
2008. Nevertheless, the plan has been approved with the 
aim of operating annual result of 38,214 thousand CZK, 
i.e. 37% more than the plan for 2019.

In mid-March 2020, the COVID-19 put China on halt 
and the Western world followed immediately and the 
whole economy became completely paralyzed. The 
services sector, passenger transport and the automo-
tive industry completely stopped, which had imme-
diate effects on the logistics sector. We are entering  
a year severely marked by the coronavirus pandemic and 
the onset of the economic recession. The assumption of 
the decline of the Czech economy in 2020 is -5.6% and 
in other European countries between 5-10%. This will 
undoubtedly have a very negative impact on the busi-
ness of PST CLC, due to lower demand, especially in the 
automotive and fashion industries, we expect decreasing 
sales for some of our current clients around 30-40%. 

Despite the objective decline in volumes in the economy, 
the management of PST CLC feels new opportunities due 
to structural changes in the industry, which will undoub-
tedly occur. Our goal is to meet the results of the annual 
plan, but with regard to the development of the econo-
my. We need to be flexible in the services offered, opera-
tional and consistent in cost management and seek and 
subsequently implement new projects associated with 
significant changes in the economy.

We assume that in the course of 2020 and 2021 we will 
evaluate the existing corporate Strategy 2017-2022 and 
start preparing a new strategy for the next period of the 
company‘s development.

6. Předpokládaný vývoj v dalších letech
Business Outlook

II
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Vzhledem k předmětu podnikání společnosti, kterým je 
poskytování služeb v oblasti logistiky, spedice a celních 
služeb, nevyvíjí společnost žádné aktivity v oblasti výzku-
mu a vývoje.

Společnost dodržela v roce 2019 všechny zákony, předpi-
sy a normy týkající se ochrany životního prostředí.

Společnost pobočku ani část obchodního závodu v zahra-
ničí v roce 2019 neměla. 

Po datu účetní závěrky mimo vyplacené zálohy na divi-
dendu mateřské společnosti nedošlo k žádným událos-
tem, které by byly významné pro naplnění účelu výroční 
zprávy.

With respect to the company’s business activity, i.e. the 
provision of logistics, forwarding and customs services, 
the company is not pursuing any research and develop-
ment activities.

In 2019, the company observed all laws, rules and regula-
tions concerning environmental protection.

In 2019, the company did not have a foreign branch  
or another part of a business establishment abroad.

No events have occurred except from the advanced 
payment of Dividends to the Mother Company since 
the balance sheet date that would be material in terms  
of meeting the purpose of the annual report.

7. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Research and development

8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Environment

9. Údaje o pobočce nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí
Branch or a part of a business establishment abroad

10. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Material subsequent event



19

Ka
pi

to
la

 C
ha

pt
er

III

Finanční část 
Financial part

Kapitola Chapter III

Název:   PST CLC, a.s.
Sídlo:    Nádražní 969/112, 702 00  
   Ostrava – Moravská Ostrava 
Právní forma:  Akciová společnost
IČ:    253 97 249

Součásti účetní závěrky:
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztráty
• Přehled o změnách vlastního kapitálu
• Přehled o peněžních tocích
• Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 18. 6. 2020

Company name: PST CLC, a.s. 
Registered office:  Nádražní 969/112, 702 00  
   Ostrava – Moravská Ostrava 
Legal status:  Joint Stock company
Identification No.:  253 97 249

Components of the Financial Statements:
• Balance Sheet
• Income statement
• Statement of Changes in Equity
• Cash Flow Statement
• Notes to the Financial Statements

The  Financial Statements were prepared on 18 June 2020

Účetní uzávěrka k 31. březnu 2020
Financial statement as of 31 March 2020

Statutární orgán účetní jednotky
Statutory body of the reporting entity

Podpis
Signature

Vít Votroubek  
Předseda představenstva
Chairman of the Board

Ing. Jiří Bradna
Místopředseda představenstva
Vice-chairman of the Board
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Rozvaha v plném rozsahu
Balance sheet in full format

31. 3. 2020 31. 3. 2019

Brutto  
Gross 

Korekce  
Adjustment

Netto  
Net

Netto  
Net

AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS 537 372 106 735 430 637 411 979

B. Stálá aktiva Fixed assets 133 740 72 697 61 043 58 470

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Intangible fixed assets 17 552 9 390 8 162 2 901

B.I.2. Ocenitelná práva Intellectual property rights 11 785 9 390 2 395 2 901

B.I.2.1. Software Software 11 785 9 390 2 395 2 901

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek Advance payments for intangible fixed 
assets and intangible fixed assets under construction

5 767 5 767

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Intangible fixed assets 
under construction

5 767 5 767

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets 105 808 63 307 42 501 45 189

B.II.1. Pozemky a stavby Land and buildings 3 135 1 934 1 201 1 273

B.II.1.2. Stavby Buildings 3 135 1 934 1 201 1 273

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory Plant and equipment 88 910 54 653 34 257 36 140

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Adjustments to acquired fixed 
assets

13 590 6 720 6 870 7 776

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlou-
hodobý hmotný majetek Advance payments for tangible fixed assets and 
tangible fixed assets under construction

173 173

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets under 
construction

173 173

B.III. Dlouhodobý finanční majetek Long-term investments 10 380 10 380 10 380

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Equity investments - group 
undertakings

10 380 10 380 10 380

C. Oběžná aktiva Current assets 387 705 34 038 353 667 342 594

C.I. Zásoby Inventories 769 769 1 517

C.I.1. Materiál Raw materials 275 275 196

C.I.3. Výrobky a zboží Finished goods and goods for resale 494 494 1 321

C.I.3.2. Zboží Goods for resale 494 494 1 321

C.II. Pohledávky Receivables 266 783 34 038 232 744 204 110

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables 601 601

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka Deferred tax asset 601 601

C.II.2. Krátkodobé pohledávky Short-term receivables 266 182 34 038 232 143 204 110

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade receivables 208 177 3 287 204 890 170 488

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní Receivables - other 58 005 30 751 27 253 33 622

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky Tax receivables 1 243 1 243 1 481

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Short-term advances paid 1 752 1 752 1 904

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní Estimated receivables 6 647 6 647 4 223

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky Other receivables 48 363 30 751 17 612 26 014

C.IV. Peněžní prostředky Cash 120 153 120 153 136 967

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně Cash in hand 140 140 180

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech Bank accounts 120 013 120 013 136 787

D. Časové rozlišení Deferrals 15 927 15 927 10 915

D.1. Náklady příštích období Prepaid expenses 14 997 14 997 10 915

D.3. Příjmy příštích období Accrued revenues 930 930

k datu 31. 3. 2020 (v tisících Kč) as of 31 March 2020 (in CZK thousand)
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31. 3. 2020 31. 3. 2019

PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES & EQUITY 430 637 411 978

A. Vlastní kapitál Equity 290 864 272 448

A.I. Základní kapitál Registered capital 80 010 80 010

A.I.1. Základní kapitál Registered capital 80 010 80 010

A.II. Ážio a kapitálové fondy Premium and capital contributions 42 690 42 690

A.II.1. Ážio Premium 42 690 42 690

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Retained earnings (+/-) 136 948 128 550

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)  
Retained profits or accumulated losses (+/-)

136 948 128 550

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) Profit or loss for the current period (+/-) 31 216 21 198

B.+C. Cizí zdroje Liabilities 118 475 121 506

B. Rezervy Provisions 10 710 3 317

B.II. Rezerva na daň z příjmů Income tax provision 3 208

B.IV. Ostatní rezervy Other provisions 7 502 3 317

C. Závazky Liabilities 107 764 118 189

C.I. Dlouhodobé závazky Long-term liabilities 297

C.I.8. Odložený daňový závazek Deferred tax liability 297

C.II. Krátkodobé závazky Short-term liabilities 107 764 117 892

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy Short-term advances received 9 885 12 825

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů Trade payables 67 674 75 626

C.II.8. Závazky ostatní Liabilities - other 30 205 29 441

C.II.8.1. Závazky ke společníkům Liabilities to shareholders/members 247 259

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům Payables to employees 7 746 7 816

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  
Social security and health insurance liabilities

4 682 4 795

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace Tax liabilities and subsidies 1 191 1 327

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní Estimated payables 13 522 11 405

C.II.8.7. Jiné závazky Other payables 2 818 3 839

D. Časové rozlišení pasiv Accruals 21 299 18 025

D.1. Výdaje příštích období Accrued expenses 19 756 17 692

D.2. Výnosy příštích období Deferred revenues 1 543 333

III



22 PST CLC, a.s. — Výroční zpráva 2019 Annual report 2019

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
Income statement - classification by nature

Rok končící 31. 3. 2020 (v tisících Kč) year ended 31 March 2020 (in CZK thousand) 31. 3. 2020 31. 3. 2019

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb Revenue from products and services 863 300 869 182

II. Tržby za prodej zboží Revenue from goods 2 944 2 729

A. Výkonová spotřeba Cost of sales 613 864 629 289

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží Cost of goods sold 2 030 2 055

A.2. Spotřeba materiálu a energie Materials and consumables 13 460 14 901

A.3. Služby Services 598 374 612 333

D. Osobní náklady Personnel expenses 195 135 192 687

D.1. Mzdové náklady Wages and salaries 138 488 138 340

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady  
Social security, health insurance and other expenses

56 647 54 347

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social security and health insurance expenses 46 781 46 886

D.2.2. Ostatní náklady Other expenses 9 866 7 461

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti Adjustments relating to operating activities 14 624 13 727

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  
Adjustments to intangible and tangible fixed assets

14 628 14 039

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé  
Depreciation and amortisation of intangible and tangible fixed assets

14 628 14 039

E.3. Úpravy hodnot pohledávek Adjustments to receivables -4 -312

III. Ostatní provozní výnosy Other operating revenues 298 273 317 459

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Proceeds from disposals of fixed assets 1 532 1 449

III.3. Jiné provozní výnosy Miscellaneous operating revenues 296 741 316 010

F. Ostatní provozní náklady Other operating expenses 303 863 324 416

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Net book value of fixed assets sold 80 56

F.3. Daně a poplatky Taxes and charges 151 254

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období  
Provisions relating to operating activity and complex prepaid expenses

4 185 1 719

F.5. Jiné provozní náklady Miscellaneous operating expenses 299 447 322 387

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) Operating profit (loss) (+/-) 37 032 29 251

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly  
Revenue from long-term investments - equity investments

1 000

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba  
Revenue from equity investments - group undertakings

1 000

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy Interest revenue and similar revenue 905 67

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy Other interest revenue and similar revenue 905 67

VII. Ostatní finanční výnosy Other financial revenues 16 384 13 348

K. Ostatní finanční náklady Other financial expenses 15 629 14 051

* Finanční výsledek hospodaření Profit (loss) from financial operations 2 660 -636

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Profit (loss) before tax (+/-) 39 692 28 615

L. Daň z příjmů Income tax 8 476 7 417

L.1. Daň z příjmů splatná Current tax 9 374 7 037

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) Deferred tax (+/-) -898 380

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) Profit (loss) after tax (+/-) 31 216 21 198

M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-)  
Transfer of profit or loss to shareholders/members (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Profit (loss) for the accounting period (+/-) 31 216 21 198

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  
Net turnover for the accounting period = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

1 182 806 1 202 785
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
Statement of Changes in Equity

Rok končící k 31. 3. 2020 (v tisících Kč) year ended 31 March 2020 (in CZK thousand)

III

Základní 
kapitál 

Registred 
capital

Ažio  
Premium

Ostatní  
kapitalové 

fondy 
Other capital 
contributions

Nerozdělený 
zisk minulých 
let nebo neu-

hrazená ztráta 
minulých let 

(+/-) 
Retained  

profits (+/-)

Výsledek 
hospodaření 

běžného účet-
ního období  

Profit for the 
current period

Celkem 
Total

Stav k 1. 4. 2018  
Balance at 1 April 2018

80 010 42 690 116 307 20 243 259 250

Převod výsledku hospodaření  
Transfer of the profit of prior year period

20 243 -20 243

Podíly na zisku Dividends -8 000 -8 000
Výsledek hospodaření za běžný rok  
Profit for the current period

21 198 21 198

Stav k 31. 3. 2019  
Balance at 31 March 2019

80 010 42 690 128 550 21 198 272 448

Převod výsledku hospodaření  
Transfer of the profit of prior year period

21 198 -21 198

Podíly na zisku Dividends -12 800 -12 800
Výsledek hospodaření za běžný rok  
Profit for the current period

31 216 31 216

Stav k 31. 3. 2020  
Balance at 31 March 2020

80 010 42 690 136 948 31 216 290 864
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Přehled o peněžních tocích
Cashflow statement
Rok končící k 31. 3. 2020 (v tisících Kč) year ended 31 March 2020 (in CZK thousand) 31. 3. 2020 31. 3. 2019

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  
Cash and cash equivalents, beginning of period

136 967 73 633

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI NET OPERATING CASH FLOW

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  
Accounting profit (loss) from ordinary activities

39 692 28 615

A.1. Úpravy o nepeněžní operace Non-cash transactions 15 562 15 618

A.1.1. Odpisy stálých aktiv Depreciation and amortisation of fixed assets 13 722 13 133

A.1.2. Změna stavu: Change in: 5 087 2 313

A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku goodwill and adjustments to acquired assets 906 906

A.1.2.2. rezerv a opravných položek provisions and other adjustments 4 181 1 407

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv Profit(-) Loss(+) on sale of fixed assets -1 452 -1 393

A.1.4. Výnosy z podílů na zisku Revenue from dividends and profit distribution -1 000

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Expense and revenue interests accounted for -905 -67

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Other non-cash transactions 110 1 632

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu  
Net operating cash flow before taxation and changes in working capital

55 254 44 233

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu Changes in working capital -40 009 36 345

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtu dohadných a časového rozlišení  
Change in receivables from operating activities, estimated receivables and deferrals 

-32 904 21 265

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, aktivních účtu dohadných a časového rozlišení  
Change in short-term liabilities from operating activities, estimated payables and accruals 

-7 854 14 581

A.2.3. Změna stavu zásob Change in inventories 749 499

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 
Net operating cash flow before taxation

15 244 80 578

A.4. Přijaté úroky Interest received 905 67

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  
Income tax paid on ordinary income and income tax relating to prior periods

-6 435 -2 874

A.6. Přijaté podíly na zisku Dividends received 1 000

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net operating cash flow 10 715 77 771

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI INVESTING ACTIVITIES

B.1. Nabytí stálých aktiv Acquisition of fixed assets -16 249 -7 972

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku Acquisition of tangible fixed assets -10 304 -5 013

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku Acquisition of intangible fixed assets -5 945 -2 959

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv Proceeds from sales of fixed assets 1 532 1 449

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  
Proceeds from sales of tangible and intangible fixed assets

1 532 1 449

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net cash flow from investing activities -14 717 -6 523

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ FINANCING ACTIVITIES

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finannční oblasti  
Change in long-term resp.short-term liabilities from financing

-12 86

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Increase and decrease in equity from cash transactions -12 800 -8 000

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy  
Dividends paid, including withholding tax paid and bonuses paid to board members

-12 800 -8 000

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net cash flow from financing activities -12 812 -7 914

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků Net increase or decrease in cash balance -16 814 63 334

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ke konci účetního období  
Cash and cash equivalents, end of period

120 153 136 967
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Sídlo:    Nádražní 969/112, 702 00  
   Ostrava – Moravská Ostrava 
Právní forma:  Akciová společnost
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1.1. Založení a charakteristika společnosti
Účetní jednotka PST CLC, a.s. byla založena 26. února 
1998 a vznikla dne 30. června 1998 zápisem do obchod-
ního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, od-
díl B, vložka 1895.
 
Hlavní oblastí, na níž je zaměřena činnost společnosti 
(předmět podnikání), je poskytování služeb v oblasti lo-
gistiky, spedice a celních služeb.
 
Sídlo společnosti
PST CLC, a.s.
Nádražní 969/112, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika 
IČO: 253 97 249
 
Akcionáři společnosti
Jediným akcionářem společnosti k 31.3.2020 je společ-
nost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. vlastnící akcie společ-
nosti o celkové jmenovité hodnotě 80 010 000 Kč, což 
představuje 100 % podíl na základním kapitálu emitenta.
 
Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních 
jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní 
jednotka patří, sestavuje Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. 
se sídlem 20-1, Nishi-shimbashi 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-0003, Japonsko. Tuto konsolidovanou účetní 
závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti. 
 
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. se sídlem Prosecká 855/68, 
Prosek, 190 00 Praha 9 sestavuje konsolidovanou účetní 
závěrku nejužší skupiny účetních jednotek. Tuto účetní 
závěrku je možné získat v sídle Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynu-
lém účetním období
V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným změnám v ob-
chodním rejstříku společnosti.

1.3. Organizační struktura společnosti
Společnost je rozdělena dle charakteru poskytovaných 
služeb na výkonné divize, kterými jsou Logistika, Pře-
pravy a Celní služby. Tyto divize zabezpečují technické a 
obchodní funkce nutné k vlastnímu fungování a výkonu 
činností v rozsahu předmětu podnikání a svěřených kom-
petencí. 
 
Nevýkonnými divizemi je divize Správy, divize Ekonomic-
ká a divize Obchod a marketing.

1.1. Incorporation and Description of the Business
PST CLC, a.s. was formed on 26 February 1998 and in-
corporated following its registration in the Register  
of Companies held by the Regional Court in Ostrava, File 
B, Insert 1895, on 30 June 1998. 
 
The principal activities of the company include logistics, 
shipment and customs services.
 
Registered office
PST CLC, a.s.
Nádražní 969/112, 
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Czech Republic
Corporate ID 253 97 249
 
Shareholders of the company
The sole shareholder of the company as of 31 March 2020 
is Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., holding the shares with  
a nominal value of CZK 80 010 000, which is the 100% 
investment in the registered capital of the issuer.
 
The consolidated financial statements of the widest 
group of entities to which the company as a consolidated 
entity belongs are prepared by Mitsui-Soko Holdings Co., 
Ltd., with its registered office at 20-1, Nishi-shimbashi 
3-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan. The conso-
lidated financial statements are available at the consoli-
dating entity’s registered office. 
 
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., with its registered office at 
Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, prepares its 
consolidated financial statements for the narrowest 
group of reporting entities. These financial statements 
are available at the registered office of Mitsui-Soko (Eu-
rope).
 
1.2. Changes and Additions to the Register of Compa-
nies in the Past Accounting Period
During the year 2019, no changes were made in the com-
pany’s bodies.
 
1.3. Organisational Structure
According to the nature of provided services, the com-
pany is divided into executive divisions such as Logistics, 
Forwarding and Customs Services divisions. These divi-
sions ensure technical and business functions necessary 
for their own functioning and performing activities in the 
extent of their registered business activity and compe-
tence.
 
Non-executive divisions are Administration, Economic, 
and Sales and Marketing divisions.

1. Obecné údaje
General information
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Představenstvo  
PST CLC, a.s.

Board of Directors  
PST CLC, a.s.

Divize
LOGISTIKA

LOGISTICS
Division

Divize  
OBCHOD  

A MARKETING

SALES
Division

Divize  
CELNÍ SLUŽBY

CUSTOMS  
SERVICES  
Division

Divize  
EKONOMICKÁ

ECONOMY  
Division

Divize  
PŘEPRAVY

FORWARDING
Division

Divize  
SPRÁVA

FACILITY
Division

Výkonný ředitel
PST CLC, a.s.

CEO
PST CLC, a.s.

Dozorčí rada  
PST CLC, a.s.

Supervisory Board  
PST CLC, a.s.

LC Úžice

LC Brno

LC Ostrava

LC Nehvizdy

LC Pohořelice

LC Kutná Hora

16 poboček 
celních  

deklarací
16 customs 

clearance 
branches

Námořní a letecké  
přepravy FW Sea & Air

Pozemní přepravy 
FW Road

Kontejnerové přepravy
FW Containers

Distribuce
FW Distribution

Účetní oddělení 
Accounting

Controlling
Controlling

HR oddělení HR
 
Nákup Purchasing

Správa pracovišť  
Office Management

IT oddělení 
IT

ISŘ
IMS

III
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1.4. Identifikace skupiny 
Ve skupině je nastaveno holdingové uspořádání, kde ko-
nečnou řídící společností je Mitsui-Soko Holdings. 
 
Společnost provozně spadá do skupiny evropských spo-
lečností řízených Mitsui-Soko Co., Ltd, viz obrázek.

1.4. Group Identification 
In the Group, the holding structure system is set with the 
ultimate parent, Mitsui-Soko Holdings. 
 
The company is part of the group of European compa-
nies managed by Mitsui-Soko Co., Ltd., refer to the below 
scheme.

MITSUI-SOKO 
Co., Ltd.

Tokyo, Japan

MITSUI-SOKO 
Supply Chain  

Solutions, Inc.
Tokyo, Japan

MITSUI-SOKO 
TRANSPORT  

Co., Ltd.
Osaka, Japan

MITSUI-SOKO 
LOGISTICS 

Co., Ltd.
Tokyo, Japan

MITSUI-SOKO 
EXPRESS 
Co., Ltd.

Tokyo, Japan

Northeast
 Asia

Europe Americas

Southeast 
Asia

MITSUI-SOKO  
HOLDINGS Co., Ltd. 
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V evropské části skupiny proběhly v minulých letech ná-
sledující změny:
 
K 1. 4. 2018 proběhla fúze společnosti Mitsui Soko In-
ternational Pte Ltd. se společností Mitsui-Soko Co., Ltd. 
Novou řídící společností pro Evropskou část je Mitsui-
-Soko Co., Ltd. 
 
V roce 2017 společnost Prime Cargo A/S prodala společ-
nost One Chain Logistic a realizovala akvizici společnosti 
Key Logistics AB, kterou vlastní ze 30 %. 
 
Akvizice společnosti Prime Cargo A/S, byla realizována  
v květnu 2015 jako 100% dceřiná společnost Mitsui-So-
ko (Europe) s.r.o.
 
K založení maďarské společnosti PST Hungary Kft. jako 
100% dceřiné společnosti PST CLC, a.s. došlo v září 2015. 
 
Celá struktura evropské části viz obrázek.

In previous years, the following changes took place in the 
European part of the Group:
 
On 1 April 2018, Mitsui Soko International Pte Ltd. mer-
ged with Mitsui-Soko Co., Ltd. A new controlling entity 
for the European part of the Group is Mitsui-Soko Co., 
Ltd. 
 
In 2017, Prime Cargo A/S sold One Chain Logistic and ca-
rried out the acquisition of Key Logistics AB, in which it 
holds a 30% share. 
 
The acquisition of Prime Cargo A/S was carried out  
in May 2015. This entity was acquired as a 100% subsidi-
ary of Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
 
PST Hungary Kft., a Hungarian company, was established 
as a 100% subsidiary of PST CLC, a.s. in September 2015. 
 
For a complete structure of the European part of the 
Group refer to the below scheme.

Prime Cargo A/S
Denmark

PC KH ApS
Denmark

Uniforce 
LTD.

 Hong Kong

Prime Cargo 
Poland

Uniforce 
LTD.

Hong Kong 
Prime 

Cargo US Inc.
USA

PST CLC, a.s. 
Czech Republic

PST Hunga-
ry Kft.

Hungary

Mitsui-Soko  
(Europe) s.r.o. 
Czech Republic
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1.5. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 

Představenstvo Board of directors     
Předseda Chairman:   Vít Votroubek  
Místopředseda Vice-chairman:  Ing. Jiří Bradna  
Člen Member:    Martin Benda  
Člen Member:    Hajime Ogawa
Člen Member:    Shigeki Kanai
Člen Member:    Kazuo Iwanaji

2. Účetní metody
Accountings methods

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla 
sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účet-
nictví 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 (není-li 
dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena za období 12 mě-
síců od 1. dubna 2019 do 31. března 2020 (dále jen „rok 
2019“). 
 
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisí-
cích korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba 
použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je  
v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného 
majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je 
oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné 
opravné položky.
 
Při posouzení užívání a odpisování dlouhodobého hmot-
ného a dlouhodobého nehmotného majetku bylo sta-
noveno, že ve společnosti se bude používat jednotný 
postup při jeho odpisování. Zákonem uváděná doba od-
pisování a provozní použití se v organizaci shoduje, tudíž 
je odpis prováděn rovnoměrně v souladu se zněním § 30  

1.5. Board of Directors and the Supervisory Board as of 
the Balance Sheet Date

Dozorčí rada Supervisory Board     
Předseda Chairman:  Mitsugu Kai   
Člen Member:   Ing. Vojtěch Brouček 
Člen Member:   Ing.  Pavlína Otýpková

The company’s accounting books and records are main-
tained and the financial statements were prepared 
in accordance with Accounting Act 563/1991 Coll., as 
amended; Regulation 500/2002 Coll., which provides 
implementation guidance on certain provisions of the 
Accounting Act for reporting entities that are businesses 
maintaining double-entry accounting records, as amen-
ded; and the Czech Accounting Standards for Businesses, 
as amended.

The accounting records are maintained in compliance 
with general accounting principles, specifically the histo-
rical cost valuation basis (unless stated otherwise), the 
accruals principle, the prudence concept, and the going 
concern assumption.

The financial statements have been prepared for the 
twelve-month period from 1 April 2019 to 31 March 2020 
(“the 2019 fiscal year”). 
 
If not stated otherwise, financial data in these financial 
statements are presented in thousands of Czech crowns 
(CZK ‘000).

3.1. Tangible and Intangible Fixed Assets  
Fixed assets include assets with an estimated useful life 
greater than one year and an acquisition cost greater 
than CZK 40 thousand in respect of tangible assets, and 
CZK 60 thousand in respect of intangible assets, on an 
individual basis.
 
Purchased tangible and intangible fixed assets are stated 
at cost less accumulated depreciation and adjustments, 
if any.
 
When assessing the use and depreciation of tangible and 
intangible fixed assets, it was determined that the com-
pany will use a single procedure for the depreciation. The 
depreciation period determined by the act and operati-
onal use in the organisation are equal, the depreciation 

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů 
Summary of significant accounting policies and procedures
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a § 31 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném 
znění. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého ma-
jetku je totožný s metodami používanými při vyčíslování 
daňových odpisů.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpi-
sování podle skupin majetku:

Majetek Assets Metoda Method Doba odpisování Period
Stroje a přístroje Machinery and equipment Lineární Straight-line 5 let 5 years
Automobily Motor vehicles Lineární Straight-line 5 let 5 years
Software Software Lineární Straight-line 3 roky 3 years
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
Adjustments to acquired fixed assets

Lineární Straight-line 15 let 15 years

Výjimku tvoří pouze odpisy technického zhodnocení bu-
dov, které nejsou majetkem společnosti. Zde má účetní 
odpis vazbu na délku kontraktu vztahujícího se k danému 
pronajatému majetku.
 
Na základě inventarizace jsou každoročně zvažovány 
opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku, 
jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reál-
nému stavu.
 
Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce 
„Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotné-
ho majetku – trvalé“.

3.2. Drobný hmotný a nehmotný majetek
Společnost stanovila, že drobný hmotný majetek mimo 
výpočetní techniku, jehož pořizovací cena je v rozmezí  
od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než je-
den rok, je po zařazení rovnoměrně odepisován 12 měsí-
ců. Drobný majetek (výpočetní technika) jehož pořizovací 
cena je v rozmezí od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč a doba pou-
žitelnosti delší než jeden rok, je po zařazení rovnoměrně 
odepisován po dobu 36 měsíců. Drobný hmotný majetek, 
jehož pořizovací cena je do 10 tis. Kč, je zaúčtován rov-
nou do spotřeby.
 
Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je v roz-
mezí od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč a doba použitelnosti del-
ší než jeden rok, je po zařazení rovnoměrně odepisován 
12 měsíců. Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací 
cena je do 10 tis. Kč, je zaúčtován rovnou do spotřeby.
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn po-
řizovací cenou.

3.3. Finanční majetek
Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem 
držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanč-

is provided on a straight line basis in accordance with 
Section 30 and 31 of Act No. 586/1992 Coll. on Income 
Taxes, as amended. The depreciation plan of fixed assets 
for accounting purposes is identical to the methods used 
in the calculation of depreciation for tax purposes. 

Assets are depreciated using the following methods 
over the following periods:

The only exception is the depreciation of technical im-
provements to buildings that are not owned by the com-
pany. The depreciation for accounting purposes depends 
on the lease term pertaining to a specific leased asset. 
 
The company considers creating adjustments to tangible 
fixed assets based on the results of the inventory taking, 
to the extent that the carrying value temporarily does 
not match the actual balance.
 
In the income statement, depreciation is presented  
in “Depreciation and amortisation of intangible and tan-
gible fixed assets”.

3.2. Low Value Tangible and Intangible Assets
The company determined that low value tangible assets 
except from the computer technology with the cost 
ranging from CZK 10 thousand to CZK 40 thousand and 
useful life exceeding one year, are depreciated over 12 
months on a straight line basis following their being put 
into use. Low value tangible assets (computer technolo-
gy) with the cost ranging from CZK 10 thousand to CZK 
40 thousand and useful life exceeding one year, are de-
preciated over 36 months. Low value tangible assets with 
the cost lower than CZK 10 thousand are recognised di-
rectly in consumption. 
 
Low value intangible assets with the cost ranging from 
CZK 10 thousand to CZK 60 thousand and useful life ex-
ceeding one year, are depreciated over 12 months on  
a straight line basis following their being put into use. 
Low value intangible assets with the cost lower than CZK 
10 thousand are recognised directly in consumption. 
 
Tangible and intangible fixed assets are carried at cost.

3.3. Financial Assets
Financial assets with maturity or intent to hold exceeding 
one year are reported as long-term; financial assets with 

III
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ní majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby  
do jednoho roku jako krátkodobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení
Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny 
pořizovací cenou, včetně emisního ážia a nákladů s poří-
zením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne
Majetkový podíl je oceněn pořizovací cenou sníženou  
o opravné položky.

3.4. Zásoby
Akciová společnost účtuje pouze o zásobách kancelář-
ských potřeb a palet v logistických terminálech. Tyto zá-
soby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
 
Opravné položky se k zásobám vzhledem k jejich charak-
teru a objemu netvoří.

3.5. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hod-
notou, následně sníženou o opravné položky. 
 
Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám  
za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení nebo v in-
solvenčním řízení a k nepromlčeným pohledávkám, a to 
ve výši stanovené zákonem č 593/1992 Sb., o rezervách 
pro zajištění základu daně. Opravná položka přesahující 
zákonem stanovenou tvorbu se tvoří až do výše 100 %  
u pohledávek za podniky, u nichž nastala výjimečná situ-
ace ovlivňující riziko úhrady, a to v závislosti na výši rizika 
a známých okolnostech ke každému případu. V ostatních 
případech se opravná položka tvoří u pohledávek, u kte-
rých od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 
6 měsíců, ve výši 100 %.
 
Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve vý-
kazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledá-
vek“.

3.6. Závazky 
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

3.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz 
ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných 
kurzových ziscích a ztrátách.
 
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému 
dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nereali-
zované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodář-
ském výsledku.

3.8. Leasing 
Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. 
Navýšená první splátka finančního leasingu je časově 
rozlišena a rozpouštěna po dobu nájmu do nákladů. Při 

maturity or intent to hold up to one year are considered 
short-term.

Valuation of Financial Assets upon Acquisition
Upon acquisition, equity investments, securities and de-
rivatives are stated at cost including the share premium 
and indirect acquisition costs.  
 
Valuation of Financial Assets as of the Balance Sheet 
Date 
Equity investments are stated at cost net of adjustments. 

3.4. Inventory
The company recognises only the inventory of office 
equipment and pallets in logistics terminals. This inven-
tory is carried at cost.  
 
The company recognises no adjustments to inventory gi-
ven their nature and volume.

3.5. Receivables
Upon origination, receivables are stated at their no-
minal value as subsequently reduced by appropriate  
adjustments. 
 
The company recognises adjustments to receivables 
from debtors in bankruptcy and settlement proceedings 
or insolvency proceedings and to receivables that are not 
subject to limitation periods in the amount determined 
by Act No. 593/1992 Coll., on Provisions to Ensure the Tax 
Base. Adjustments of up to 100% are created for recei-
vables from companies in which extraordinary situations 
affecting the payment risk occurred, depending on the 
amount of risk and circumstances known in each indivi-
dual case. In other cases, 100% adjustments are recogni-
sed for receivables where more than six months passed 
after the end of the agreed maturity period.
 
In the income statement, the establishment and release of 
adjustments is presented in “Adjustments to receivables”.

3.6. Payables 
Payables are stated at their nominal value. 

3.7. Foreign Currency Translation
The company translates foreign currencies using the dai-
ly exchange rate of the Czech National Bank. During the 
year, the company recognises only realised foreign ex-
change rate gains and losses. 
 
Assets and liabilities denominated in foreign currencies 
as of the balance sheet date are translated using the offi-
cial exchange rate of the Czech National Bank. Unrealised 
foreign exchange rate gains and losses are recognised  
in profit or loss.

3.8. Finance Leases 
Finance lease payments are charged to expenses. The ini-



33

Ka
pi

to
la

 C
ha

pt
er

ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět 
leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.
 
Splátky operativního leasingu jsou účtovány do nákladů.

3.9. Rezervy
Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni 
tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané 
účetní období a průměrných mzdových nákladů na so-
ciální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých 
zaměstnanců.

Dále jsou tvořeny ostatní rezervy na pokrytí personálních 
nákladů, které mohou společnosti vzniknout s případným 
ukončením projektů interní logistiky a rezervy na pokrytí 
nákladů za případné celní delikty.

Rezervu na daň z příjmu vytváří společnost vzhledem 
k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází 
okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následují-
cím účetním období společnost rezervu rozpustí a účtuje 
zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené 
zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je 
vykázána v rámci položky Rezerva na daň z příjmů.

3.10. Splatná daň
Při výpočtu splatné daně vychází vedení společnosti  
z porozumění interpretace daňových zákonů platných  
v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je 
přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými 
daňovými předpisy České republiky. S ohledem na exis-
tenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů 
ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, záva-
zek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti 
se může změnit podle konečného stanoviska finančního 
úřadu.

3.11. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě 
vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň je za-
účtována do výkazu zisku a ztráty. Odložené daňové po-
hledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze 
vykázány v celkové netto hodnotě a výjimkou případů, 
kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat 
proti dílčím daňovým závazkům.

3.12. Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účet-
ní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda 
nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li 
takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota ma-
jetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty.

3.13. Výnosy
Výnosy z poskytování služeb v oblasti logistiky, spedice  
a celních služeb se účtují v okamžiku uskutečnění účet-

tial lump-sum payment related to assets acquired under 
finance leases is amortised and expensed over the lease 
period. Upon the termination of the lease and use of the 
possibility of purchase, the leased asset is included in the 
assets of the company at purchase price.

3.9. Provisions
As at the balance sheet date, a provision for untaken 
holidays is established based on an analysis of untaken 
holidays in the accounting period and average payroll 
expenses, including social security and health insurance 
expenses per employee.

The company continued to create other reserves to cover 
personnel costs, which may arise to company connected 
with the potential termination of the internal logistics 
project for one of our major customer and other provisi-
on to cover the costs of possible customs offenses.

An income tax provision is established as the financial 
statements are prepared before the tax liability is deter-
mined. In the subsequent accounting period, the com-
pany releases this provision and records the actual tax 
liability determined.

In the balance sheet, the income tax provision is reduced 
by income tax prepayments, and the net receivable (if 
any) is recorded in Income tax reserve.

3.10. Current Tax
Management of the company has recognised a tax 
payable and a tax charge based on its tax calculation 
which follows from its understanding of the interpreta-
tion of Czech tax legislation valid at the financial state-
ments date and believes that the amount of tax is correct 
in compliance with the effective Czech tax regulations. 
Since various interpretations of tax laws and regulations 
by third parties, including state administrative bodies, 
exist, the income tax payable reported in the company’s 
financial statements may change based on the ultimate 
opinion of the tax authorities.

3.11. Deferred tax
Deferred tax is accounted for using the balance sheet 
liability method. The deferred tax is recognised in the 
income statement. Deferred tax assets and liabilities 
are offset and reported on an aggregate net basis in the 
balance sheet, except when partial tax assets cannot be 
offset against partial tax liabilities.

3.12. Impairment
At each balance sheet date, the company reviews the car-
rying amounts of its assets to determine whether there is 
any indication that those assets have suffered an impair-
ment loss. If any such indication exists, the recoverable 
amount of the asset is estimated in order to determine 
the extent of the impairment loss (if any).

III
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ního případu vyplývajícího z uzavřených smluv, zásadně 
pak do období, s nímž časově a věcně souvisí a jsou za-
účtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které 
bude přijato, a představují pohledávky za služby poskyt-
nuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev a daně  
z přidané hodnoty.

3.14. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnos-
ti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vyka-
zované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky 
a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované ob-
dobí. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a před-
poklady na základě všech jemu dostupných relevantních 
informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, sku-
tečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 
odlišovat, nikoliv však významným způsobem.

3.15. Změny účetních metod oproti předcházejícímu 
účetnímu období

Společnost od 1. 9. 2019 změnila metodu odepisování  
výpočetní techniky, která je evidována jako krátkodobý 
hmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí od 10 
tis. Kč do 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden 
rok. Výpočetní technika je nově po zařazení do majetku 
společnosti rovnoměrně odepisována po dobu 36 měsí-
ců. Celkový dopad této změny na odpisy v roce 2019 byl 
nemateriální.

3.16. Přehled o peněžních tocích 
Výkaz byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekviva-
lenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze 
snadno a pohotově převést na předem známou částku v 
hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze 
analyzovat takto: 

(údaje v tis. Kč)  (CZK ‘000) 31. 3. 2020 31. 3. 2019
Pokladní hotovost a peníze na cestě 
Cash on hand and cash in transit

140 180

Účty v bankách 
Cash at bank

120 013 136 787

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem  
Total cash and cash equivalents 

120 153 136 967

Společnost má k 31.3.2020 omezenou dispozici k zů-
statku peněžních prostředků na blokačních bankovních 
účtech ve výši 9 202 tis. Kč (k 31.3.2019 ve výši 12 970 tis. 
Kč). Jedná se o blokaci finanční hotovosti dle podmínek 
smluv o bankovních zárukách.
 
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních 
činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích ne-
kompenzovaně.

3.13. Revenue Recognition
Revenues from the provision of logistics, shipment and 
customs services are recognised at the date of transac-
tion resulting from concluded contracts, always in the 
period to which they relate in terms of timing and sub-
stance and in the amount of the consideration received 
or receivable, and represent amounts receivable for 
services provided in the normal course of business, net 
of discounts and value added tax.

3.14. Use of Estimates
The presentation of the financial statements requires 
management to make estimates and assumptions that 
affect the reported amounts of assets and liabilities at 
the balance sheet date and the reported amounts of re-
venues and expenses during the reporting period. Man-
agement of the company has made these estimates and 
assumptions on the basis of all relevant information avai-
lable to it. Nevertheless, pursuant to the nature of esti-
mates, the actual results and outcome in the future may 
differ from these estimates.

3.15. Year-on-Year Changes in Accounting Policies
The company changed the method of depreciation of 
computer technology in September 1, 2019. Compu-
ter technology which is recorded as low value tangible 
assets with the cost ranging from CZK 10 thousand to 
CZK 40 thousand and useful life exceeding one year are 
newly depreciated over 36 months. The overall impact 
on depreciation charges in 2019 was immaterial.

3.16. Cash Flow Statement 
The cash flow statement is prepared using the indirect 
method. Cash equivalents include current liquid assets 
easily convertible into cash in an amount agreed in advan-
ce. Cash and cash equivalents can be analysed as follows: 

As of 31 March 2020, the availability of the cash balance 
on the blocking bank account of CZK 9 202 thousand (31 
March 2019: CZK 12 970 thousand) was restricted. This 
cash is blocked in line with the contractual terms for ban-
king guarantees.
 
Cash flows from operating, investment and financial ac-
tivities presented in the cash flow statement are not off-
set.
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4. Doplňující údaje
Additional information

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

Počáteční zůstatek 
Opening balance

Přírůstky 
Additions

Vyřazení 
Disposals

Přeúčtování 
Transfers

Konečný zůstatek 
Closing balance

Software Software 10 658 1 127 0 0 11 785
Nedokončený DNM  
Intangible FA under construction

0 5 767 0 0 5 767

Ostatní Other 0 0 0 0 0
Celkem 2019 Total 2019 10 658 6 894 0 0 17 552
Celkem 2018 Total 2018 9 801 2 959 2 102 0 10 658

Opravné položky a oprávky 
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

Počáteční 
zůstatek 
Opening 
balance

Přírůstky 
Additions

Úbytky 
Disposals

Převody 
Transfers

Konečný 
zůstatek 

Closing 
balance

Opravné 
položky
Adjust-
-ments

Účetní 
hodnota 
Net book 

value
Software Software 7 757 1 633 0 0 9 390 0 2 395
Nedokončený DNM  
Intangible FA under construction

0 0 0 0 0 0 5 767

Ostatní Other 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2019 Total 2019 7 757 1 633 0 0 9 390 0 8 162
Celkem 2018 Total 2018 8 902 957 2 102 0 7 757 0 2 901

Společnost nevyřadila v roce 2019 žádný nehmotný ma-
jetek, u kterého by evidovala v okamžiku vyřazení zůstat-
kovou cenu.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

Počáteční zůstatek 
Opening balance

Přírůstky 
Additions

Vyřazení 
Disposals

Přeúčtování 
Transfers

Konečný zůstatek 
Closing balance

Stavby Buildings 3 088 179 132 0 3 135
Hmotné movité věci a jejich 
soubory  
Property, plant and equipment

86 145 10 035 7 270 0 88 910

Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku Adjustment to acquired 
fixed assets

13 590 0 0 0 13 590

Nedokončený DHM  
Tangible FA under construction

0 173 0 0 173

Poskytnuté zálohy na DHM 
Advances for tangible FA

0 0 0 0 0

Celkem 2019 Total 2019 102 823 10 387 7 402 0 105 808
Celkem 2018 Total 2018 120 154 5 076 22 407 0 102 823

4.1. Intangible Fixed Assets

Cost

In 2019, the company disposed of no intangible assets for 
which it would have recorded the net book value at the 
moment of the disposal.

4.2. Tangible Fixed Assets

Cost

III

Adjustments and accumulated depreciation
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Opravné položky a oprávky
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

Počáteční 
zůstatek 
Opening 
balance

Přírůstky 
Additions

Úbytky 
Disposals

Převody 
Transfers

Konečný 
zůstatek 

Closing 
balance

Opravné 
položky
Adjust-
-ments

Účetní 
hodnota 
Net book 

value
Stavby Buildings 1 815 251 132 0 1 934 0 1 201
Hmotné movité věci a jejich 
soubory  
Property, plant and equipment

50 005 11 838 7 190 0 54 653 0 34 257

Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku Adjustment to acquired 
fixed assets

5 814 906 0 0 6 720 0 6 870

Nedokončený DHM  
Tangible FA under construction

0 0 0 0 0 0 173

Poskytnuté zálohy na DHM 
Advances for tangible FA

0 0 0 0 0 0 0

Celkem 2019 Total 2019 57 634 12 995 7 322 0 63 307 0 42 501
Celkem 2018 Total 2018 66 840 12 704 21 910 0       57 634 0 45 189

Nejvýznamnějšími přírůstky v roce 2019 bylo vybavení 
nového skladu v Brně – regálový a kamerový systém,  
(4 634 tis. Kč), nákup pásových dopravníků pro LC Poho-
řelice a LC Nehvizdy (1 739 tis. Kč), osobní automobily  
(2 141 tis. Kč) a výpočetní technika (1 195 tis. Kč).

Společnost prodala v roce 2019 majetek s celkovou zů-
statkovou hodnotou 80 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 280 tis. 
Kč). Celková prodejní cena byla 1 532 tis. Kč (v roce 2018 
ve výši 1 449 tis. Kč).
 
Kromě vyřazení prodaného majetku společnost dále vy-
řazovala v roce 2019 také další plně odepsaný majetek.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku:
Díky vkladu části podniku společnosti Mitsui-Soko  
(Europe) s.r.o., ke kterému došlo k 1. 11. 2012, společnost 
eviduje aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 
Jeho výše k datu vkladu činila vč. odloženého daňového 
závazku 13 590 tis. Kč. Celková doba odepisování je sta-
novena na 180 měsíců, aktuální výše k 31. 3. 2020 činí  
6 870 tis. Kč (k 31. 3. 2019 činila 7 776 tis. Kč).

Finanční leasing s následnou koupí najaté věci:
Společnost neeviduje žádné leasingové smlouvy.

Operativní leasing:
Náklady na operativní leasing dosáhly 9 862 tis. Kč (v roce 
2018 činily 8 151 tis. Kč).

Adjustments and accumulated depreciation

Major increasing of  tangible fixed assets in 2019 was 
the acquisition of equipment for the new warehouse  
in Brno such as racking system and camera systems and 
lighting (CZK 4 634 thousand), conveyor belts for ware-
houses in Pohořelice and Nehvizdy (CZK 1 739 thousand), 
passenger cars (CZK 2 141 thousand) and IT equipment  
(CZK 1 195 thousand).
 
In 2019, the company sold assets with the net book value 
of CZK 80 thousand (2018: CZK 280 thousand). The total 
selling price was CZK 1 532 thousand (2018: CZK 1 449 
thousand).
 
In addition to the disposal of assets that had been sold, 
the company additionally disposed of the fully deprecia-
ted assets in 2019.

Adjustments to acquired fixed assets:
As a result of the contribution of part of Mitsui-Soko  
(Europe) s.r.o. made to the company on 1 November 
2012, the company records an adjustment to acquired 
fixed assets of CZK 13 590 thousand including a related 
deferred tax liability. The total depreciation period has 
been set to 180 months. The adjustment to acquired fi-
xed assets as at 31 March 2020 was CZK 6 870 thousand 
(31 March 2019: CZK 7 776 thousand).

Finance lease with a subsequent purchase of the leased 
asset:
The company does not report any lease contracts.

Operating lease:
The cost of operating lease arrangements was CZK 9 862 
thousand (2018: CZK 8 151 thousand).
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4.3. Dlouhodobý finanční majetek 

Podíly v ovládaných osobách k 31.3.2020: 
Obchodní jméno 
společnosti 
Company

Podíl 
Share

Sídlo  
společnosti 

Registered office

Pořizovací 
cena  

Acquisition 
cost

Vlastní kapitál 
společnosti* 

Company’s 
equity*

Výsledek hospodaření 
společnosti*  

Company’s profit or 
loss *

Účetní 
hodnota  
Carrying 
amount

PST Hungary Kft. 100% 2537 Nyergesújfalu, 
Varga József tér 1., 

Hungary

10 380 14 314 1 268 10 380

Total 10 380 14 314 1 268 10 380

*k datu vydání výroční zprávy nebyly k dispozici audito-
vané výkazy PST Hungary Kft. 
 
Dceřiná společnost PST Hungary Kft. se sídlem 2537 
Nyergesújfalu, Varga József tér 1., Maďarsko, ID: 01-09-
270158 byla založena v roce 2015.
 
Jiný dlouhodobý finanční majetek:
Společnost neeviduje k 31.3.2020 jiný dlouhodobý fi-
nanční majetek. 

4.4. Zásoby
Zásoby společnosti k 31.3.2020 v celkové brutto hodnotě 
769 tis. Kč (k 31.3.2019 ve výši 1 517 tis. Kč) jsou tvořeny 
pouze zásobou kancelářských potřeb ve výši 275 tis. Kč 
(k 31.3.2019 ve výši 196 tis. Kč) a zásobou palet ve výši 
494 tis. Kč (k 31.3.2019 ve výši 1 321 tis. Kč). Společnost  
k těmto zásobám netvořila opravnou položku (k 31.3.2019
0 tis. Kč).

4.5. Krátkodobé pohledávky 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí  
k 31. 3. 2020 (brutto) 208 177 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 
173 779 tis. Kč), ze kterých 19 824 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve 
výši 16 184 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splat-
nosti. Opravná položka k těmto pohledávkám k 31. 3. 
2020 činila 3 287 tis. Kč (k 31.3.2019 ve výši 3 291 tis. Kč).

Jiné pohledávky představují pohledávky z celních dluhů a 
ostatní pohledávky. Jejich výše činí k 31. 3. 2020 (brutto) 
48 363 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 56 765 tis. Kč), ze kte-
rých 35 001 tis. Kč (k 31. 3. 2019 36 747 tis. Kč) představu-
jí pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k těm-
to pohledávkám k 31. 3. 2020 činí 30 751 tis. Kč (k 31. 3. 
2019 činila 30 751 tis. Kč). Největší podíl na výši opravné 
položky má neuhrazená pohledávka za celní dluh z roku 
2006 ve výši 28 908 tis. Kč. Tuto pohledávku nelze vyřadit  
z účetní evidence z důvodu neukončeného konkursu.

4.6. Časová rozlišení
Významnou položku tvoří náklady příštích období, které 
zahrnují zejména předplacený nájem pro LC Pohořelice 
ve výši 1 810 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 1 799 tis. Kč).
Další významnou položkou k 31. 3. 2020 je na účtech 

4.3. Long-term Investments 

Equity investments in group undertakings as at 31. 3. 2020:

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

*the audited financial statements of PST Hungary Kft. were 
not available at the date of preparing the annual report 
 
PST Hungary Kft., a subsidiary with its registered office at 
2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1., Hungary, Corpo-
rate ID: 01-09-270158, was established in 2015.
 
Other long-term investments:
The company does not report any other long-term in-
vestments as at 31 March 2020. 

4.4. Inventory
Inventories as at 31 March 2020 in the gross amount of 
CZK 769 thousand (31 March 2019: CZK 1 517 thousand) 
only comprise office supplies of CZK 275 thousand (31 
March 2019: CZK 196 thousand) and pallets of CZK 494 
(31 March 2019: CZK 1 321 thousand). No adjustment to 
these inventories was established as at 31 March 2020 
(31 March 2019: CZK 0 thousand).

4.5. Short-Term Receivables 
Short-term trade receivables (gross) as of 31 March 2020 
total CZK 208 177 thousand (31 March 2019: CZK 173 
779 thousand), of which CZK 19 824 thousand (31 March 
2019: CZK 16 184 thousand) is overdue. An adjustment 
to these receivables as of 31 March 2020 was CZK 3 287 
thousand (31 March 2019: CZK 3 291 thousand).
 
Other receivables include receivables from customs deb-
ts and other receivables. As of 31 March 2020, their gross 
amount is CZK 48 363 thousand (31 March 2019: CZK 56 
765 thousand), of which CZK 35 001 thousand (31 March 
2019: CZK 36 747 thousand) is overdue. An adjustment 
for doubtful receivables as of 31 March 2020 was  
CZK 30 751 thousand (31 March 2019: CZK 30 751 thou-
sand). The largest share in the provisioning level relates 
to the outstanding receivable from the customs debt 
from 2006 of CZK 28 908 thousand. This receivable can-
not be removed from the accounting records due to the 
pending bankruptcy proceedings.

4.6. Deferrals
Deferred expenses primarily include deferred expenses 
relating to the lease of LC Pohořelice of CZK 1 810 thou-
sand (31 March 2019: CZK 1 799 thousand).

III
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nákladů příštích období nájemné skladu LC Nehvizdy  
na období 4/2020 ve výši 1 507 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši  
1 478 tis. Kč).
 
Dohadné účty aktivní zahrnují zejména nevyfakturované 
služby z titulu přepravy ve výši 6 385 tis. Kč (k 31. 3. 2019 
ve výši 3 082 tis. Kč) a neuzavřené škody zaměstnanců  
ve výši 262 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 358 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní ve výši 13 533 tis. Kč (k 31. 3. 2019 
ve výši 11 405 tis. Kč) představují zejména nevyfakturo-
vané dodávky služeb.
 
Výdaje příštích období zahrnují zejména časové rozlišení 
nákladů na služby spojené s nájmem ve výši 15 227 tis. Kč 
(k 31. 3. 2019 ve výši 14 712 tis. Kč).

4.7. Vlastní kapitál
O rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019/20 nebylo 
k datu vydání této účetní závěrky rozhodnuto.

4.8. Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí  
67 674 tis. Kč (k 31. 3. 2019 činily 75 626 tis. Kč), ze kte-
rých 2 060 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 3 835 tis. Kč) před-
stavují závazky po lhůtě splatnosti. 

Jiné závazky představují závazky z celních dluhů a ostatní 
závazky. Jejich výše činí 2 818 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 
3 839 tis. Kč), ze kterých je 0 tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši  
2 tis. Kč) po lhůtě splatnosti. 

Krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené zálohy 
v souvislosti s poskytováním celních služeb ve výši 9 885 
tis. Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 12 825 tis. Kč).

4.9. Odložená daň z příjmů

Celkovou odloženou daň lze analyzovat následovně:
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

Stav k 31. 3. 2020
Balance at 31 March 2020 

Stav k 31. 3. 2019
Balance at 31 March 2019

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku
Net book value of fixed assets

324  458

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Adjustment to acquired fixed assets

 -1 305  -1 477

Sociální a zdravotní pojištění
Social security and health insurance

157 92

Opravná položka k pohledávkám
Adjustment to receivables

0 0

Rezervy 
Provisions

1 425 630

Celkem pohledávka/(závazek)
Total deferred tax asset/(liability)

601 -297

Another major item of deferred expenses as of 31 March 
2020 relates to the lease of the LC Nehvizdy warehouse 
for the 4/2020 period of CZK 1 507 thousand (31 March 
2019: CZK 1 478 thousand).
 
Estimated receivables primarily include unbilled transport 
services of CZK 6 385 thousand (31 March 2019: CZK 3 082 
thousand) and unsettled employee-related damage of CZK 
262 thousand (31 March 2019: CZK 358 thousand).

Estimated payables of CZK 13 533 thousand (31 March 
2019: CZK 11 405 thousand) primarily comprise unin-
voiced services.
 
Accrued expenses primarily comprise deferred lease-re-
lated service costs of CZK 15 227 thousand (31 March 
2019: CZK 14 712 thousand).

4.7. Equity
No decision about the resolution for the year 2019/20 
has been taken as at date of an issuance of the financial 
statements.

4.8. Short-Term Payables
Short-term trade payables amount to CZK 67 674 thou-
sand (31 March 2019: CZK 75 626 thousand), of which 
CZK 2 060 thousand (31 March 2019: CZK 3 835 thou-
sand) includes payables past their due dates.

Sundry payables include payables arising from customs 
debt and other payables. These amount to CZK 2 818 
thousand (31 March 2019: CZK 3 839 thousand), of which 
CZK 0 thousand are past their due dates (31 March 2019: 
CZK 2 thousand) included payables past their due dates).
 
Short-term prepayments received include prepayments 
made in relation to the provision of customs services of CZK 
9 885 thousand (31 March 2019: CZK 12 825 thousand).

4.9. Deferred Tax

The total deferred tax can be analysed as follows:
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III

4.10. Rezervy

(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

 Rezerva na nevybranou dovolenou
 Provision for untaken holidays

Rezervy ostatní
Other provisions

Celkem
Total

Zůstatek k 31. 3. 2019
Balance as of 31 March 2019

1 622 1 695 3 317

Tvorba
Additions

4 522 1 980  6 502

Čerpání
Utilisation

- 1 622 -695 -2 317

Zůstatek rezerv k 31. 3. 2020
Balance as of 31 March 2020

4 522 2 980 7 502

Společnost pokračovala v tvorbě Ostatních rezerv na 
pokrytí personálních nákladů, které společnosti mohou 
vzniknout s případným ukončením projektu interní logis-
tiky. Nově pak tvořila Ostatní rezervy na pokrytí nákladů 
za případné celní delikty.

V roce 2019 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 9 374 tis. 
Kč (k 31. 3. 2019 ve výši 7 037 tis. Kč) snížena o zaplacené 
zálohy na daň z příjmů ve výši 6 166 tis. Kč (k 31. 3. 2019 
ve výši 6 767 tis. Kč) a výsledný závazek ve výši 3 208 tis. 
Kč (k 31. 3. 2019 závazek ve výši 270 tis. Kč v pozici Stát – 
daňové závazky) byl vykázán v rámci položky Rezerva na 
daň z příjmů.

4.11. Výnosy z běžné činnosti

Poskytování služeb bylo v roce 2019 a 2018 následující:
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

31. 3. 2020
31 March 2020

31. 3. 2019  
31 March 2019

Zboží Goods 2 944 2 729
Tržby za prodej zboží celkem Total revenue from goods 2 944 2 729
Logistika Logistics 299 908 323 214
Spedice a distribuce Forwarding and distribution 434 372 430 068
Celní služby Customs services 122 850 108 621
Ostatní Other 6 170 7 279
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
Total revenue from own products and services

863 300 869 182

Poskytnuté služby v členění dle místa realizace v roce 2019:
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

Zboží 
Goods

Logistika 
Logistics

Spedice a distribuce 
Forwarding and distribution

Celní služby 
Customs services

Ostatní 
Other

Celkem
Total

Evropa Europe 2 885 289 313 319 611 113 730 4 473 730 012
Asie Asia 59 10 375 113 866 8 616 1 664 134 580
Amerika America 0 220 895 504 33 1 652
Ostatní Others 0 0 0 0 0 0
Celkem Total  2 944 299 908 434 372 122 850 6 170 866 244

4.10. Provisions

The company continued to create Other provisions to 
cover personnel costs, which may arise to the company 
connected with the eventual termination of the internal 
logistics project for one major customer. The company 
also created Other provision to cover the costs of possi-
ble customs offenses.

In 2019, the income tax provision of CZK 9 374 thou-
sand (31 March 2019: CZK 7 037 thousand) was reduced 
by income tax prepayments of CZK 6 166 thousand (31 
March 2019: CZK 6 767 thousand) and the net liability of  
CZK 3 208 thousand (31 March 2019: liability of CZK - 270 
thousand presented in State – tax liability) was reported 
in Income tax provision.

4.11. Income from Ordinary Activities

The services provided in 2019 and 2018 were as follows:

Services provided brokendown by location of 2019:
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Poskytnuté služby v členění dle místa realizace v roce 2018:
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

Zboží 
Goods

Logistika 
Logistics

Spedice a distribuce 
Forwarding and distribution

Celní služby 
Customs services

Ostatní 
Other

Celkem
Total

Evropa Europe 2 729 314 478 329 121 100 934 7 209 754 471
Asie Asia 0 8 479 98 729 7 309 18 114 535
Amerika America 0 257 2 218 378 52 2 905
Ostatní Others 0 0 0 0 0 0
Celkem Total 2 729 323 214 430 068 108 621 7 279 871 911

4.12. Nákupy služeb

Nákupy služeb byly v roce 2019 a 2018 následující:
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

31. 3. 2020
31 March 2020

31. 3. 2019
31 March 2019

Opravy  Repairs 4 766 4 389
Softwarové služby Software services 6 195 5 336
Poradenské služby Advisory services 2 477 2 779
Reklama a reprezentace Advertising and entertainment 4 022 4 436
Přepravné a spedice Transportation and forwarding 375 586 382 969
Nájemné Rent 104 633 104 533
Celní služby Customs services 12 501 9 579
Manipulační poplatky Handling fees 36 807 38 937
Nájem pracovníků Hiring-out of employees 24 216 30 284
Licenční poplatky FX FX royalties 18 969 19 018
Ostatní  Other 8 202 10 073
Celkem Total 598 374 612 333

4.13. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní 
náklady jsou následující:
(údaje v tis. Kč)   
(CZK ‘000)

2019 2018

Počet  
Number

Osobní náklady  
Staff costs

Počet  
Number

Osobní náklady  
Staff costs

Zaměstnanci Employees 346 181 406 369 179 360
Vedení společnosti Executives 7 13 729 8 13 327
Celkem Total 353 195 135 377 192 687

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného 
stavu pracovníků plus tři členové vedení společnosti, kte-
ří mají smlouvu o výkonu funkce. 

Vedení společnosti je k 31.3.2020 zastoupeno těmito 
funkcemi: Výkonný ředitel, Finanční ředitel, Ředitel divize 
Celních služeb a obchodu, Ředitel divize Logistiky, Ředitel 
divize Přeprav a Generální manažer divize Správní.

Services provided brokendown by location of 2018:

4.12. Purchase of Services

The services purchased in 2019 and 2018 were as follows:

4.13. Employees, Management and Statutory Bodies

The number of employees and executives and related 
staff costs were as follows:

The number of employees is based on the average recal-
culated number of employees plus three members of the 
company management who have entered into contracts 
to perform a service.
 
The company management as of 31 March 2020 compris-
es the following positions: CEO, CFO, Director of Customs 
Services & Sales, Logistics Director, Forwarding Director 
and Administration General Manager.
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III

Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících 
orgánů obdrželi odměny v následující výši:

2019 Představenstvo Board of Directors Dozorčí rada Supervisory Board 
Odměny Bonuses 5 672  348

2018 Představenstvo Board of Directors Dozorčí rada Supervisory Board
Odměny Bonuses 5 252 348

4.14. Jiné provozní výnosy a náklady
Jiné provozní výnosy v roce 2019 činí 296 741 tis. Kč (v roce 
2018 ve výši 316 010 tis. Kč), ze kterých nejvýznamnější 
položky představují výnosy z celních dluhů ve výši 285 810 
tis. Kč (v roce 2018 ve výši 306 449 tis. Kč) a dále pak NVO 
data ve výši 5 499 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 4 100 tis. Kč).
 
Jiné provozní náklady v roce 2019 činí 299 447 tis. Kč (v roce 
2018 ve výši 322 387 tis. Kč), ze kterých nejvýznamnější po-
ložky představují náklady z celních dluhů ve výši 285 810 
tis. Kč (v roce 2018 ve výši 306 449 tis. Kč) a dále pak NVO 
data ve výši 5 499 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 4 100 tis. Kč).

4.15. Ostatní finanční výnosy a náklady
Ostatní finanční výnosy představují přijaté úroky ve výši 
905 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 67 tis. Kč) a kurzové zisky 
ve výši 16 384 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 13 348 tis. Kč). 
 
Ostatní finanční náklady zahrnují kurzové ztráty ve výši 
12 653 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 11 509 tis. Kč) a ostatní 
finanční náklady (bankovní poplatky) ve výši 2 976 tis. Kč 
(v roce 2018 ve výši 2 542 tis. Kč).

4.16. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Přímou mateřskou společností je jediný akcionář společ-
nosti, kterým je Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. a konečnou 
ovládající společností je k 31.3.2020 Mitsui-Soko Hol-
dings Co., Ltd. se sídlem Tokyo, Japan.
 
Ostatními spřízněnými osobami jsou společnosti skupiny 
Mitsui-Soko, se kterými společnost realizovala obchodní 
činnost.
 
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2019 
činily 150 523 tis. Kč (v roce 2018 – 140 696 tis. Kč).
 
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2019 
činily 21 685 tis. Kč (v roce 2018 - 26 813 tis. Kč).
 
Společnost v roce 2019 vyplatila mateřské společnosti 
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. dividendu ve výši 12 800 tis. Kč. 
 
Společnost v roce 2019 obdržela dividendu od dceřiné 
společnosti PST Hungary Kft. ve výši 1 000 tis. Kč. 
 

Members of the Board of Directors, Supervisory Board 
and members of statutory bodies received the following 
remuneration:

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

4.14. Other Operating Revenues and Expenses
Other operating revenues in 2019 amount to CZK 296 741 
thousand (2018: CZK 316 010 thousand), which principa-
lly include revenues from customs debt of CZK 285 810 
thousand (2018: CZK 306 449 thousand) and also NVO 
data of CZK 5 499 thousand (2018: CZK 4 100  thousand).
 
Other operating expenses in 2019 amount to CZK 299 
447 thousand (2018: CZK 322 387 thousand), which prin-
cipally include customs debt costs of CZK 285 810 thou-
sand (2018: CZK 306 449 thousand) and also NVO data of 
CZK 5 499 thousand (2017: CZK 4 100 thousand).

4.15. Other financial Revenues and Expenses
Other financial revenues include interest received of CZK 
905 thousand (2018: CZK 67 thousand) and foreign exchange 
rate gains of CZK 16 384 thousand (2018: CZK 13 348 thou-
sand).
 
Other financial expenses include foreign exchange rate 
losses of CZK 12 653 thousand (2018: CZK 11 509 thou-
sand) and other financial expenses (banking fees) of CZK 
2 976 thousand (2018: CZK 2 542 thousand).

4.16. Related Party Transactions
The direct parent is the sole shareholder of the company, 
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., and the ultimate controlling 
entity as of 31 March 2020 is 
Mitsui-Soko Co., Ltd. based in Tokyo, Japan.
  
Other related parties are the entities of the Mitsui-So-
ko group with which the company entered into business 
transactions.
 
Revenues generated from related party transactions for 
the 2019 fiscal period amounted to CZK 150 523 thou-
sand (2018: CZK 140 696 thousand).
 
Expenses arising from related party transactions for the 
2019 fiscal period amounted to CZK 21 685 thousand 
(2018: CZK 26 813 thousand).
 
In 2019, the company paid out a dividend of CZK 12 800 
thousand to its parent company, Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. 
In 2019, the company received a dividend of CZK 1 000 
thousand from subsidiary company, PST Hungary Ktf.
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V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové řídících, kontrol-
ních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjč-
ky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné 
akcie/podíly společnosti.
 
Společnosti nevznikly do 31. března 2020 žádné pen-
zijní závazky vůči bývalým členům řídících, kontrolních  
a správních orgánů.

 
Výnosy:
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relationship 
with the company

Služby
Services

Ostatní
Other

Celkem 2019
Total 2019

Mitex Logistics (Shanghai) Co., Ltd. sesterská affiliate 560 0 560
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. mateřská parent 2 424 0 2 424
Mitsui-Soko (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 50 0 50
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 289 0 289
Mitsui-Soko (U.S.A.) Inc. sesterská affiliate 221 0 221
Mitsui-Soko Co., Ltd. sesterská affiliate 20 808 79 20 887
Mitsui-Soko KYUSHU Co., Ltd. sesterská affiliate 161 0 161
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 21 695 5 414 27 109
Mitsui-Soko Supply Chain Solutions, Inc. sesterská affiliate 80 209 0 80 209
MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 680 0 680
MSE Express America, Inc. sesterská affiliate 912 0 912
N.V. MSE Europe S.A., organizační složka sesterská affiliate 128 0 128
PT.Mitsui-Soko Indonesia sesterská affiliate 30 0 30
Prime Cargo A/S (Denmark) sesterská affiliate 2 087 0 2 087
Prime Cargo Shangai Ltd. sesterská affiliate 979 0 979
PST Hungary Kft. dceřiná subsidiary 13 377 420 13 797
Celkem Total 144 610 5 913 150 523

Nákupy:
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relationship 
with the company

Služby
Services

Ostatní
Other

Celkem 2019
Total 2019

MITS Transport (Thailand) Co.,Ltd. sesterská affiliate 1 460 0 1 460
MITS Logistics (Thailand) Co.,Ltd. sesterská affiliate 1 008 0 1 008
Mitsui-Soko (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 648 0 648
Mitsui-Soko (Taiwan) Co., Ltd. sesterská affiliate 8 0 8
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 1 161 0 1 161
Mitsui-Soko Co., Ltd. sesterská affiliate 564 2 566
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 5 487 5 395 10 882
Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. ovládající controlling 46 0 46
Mitsui-Soko Supply Chain Solutions, Inc. sesterská affiliate 84 0 84
N.V. MSE Europe S.A., organizační složka sesterská affiliate 4 0 4
Prime Cargo Shangai Ltd. sesterská affiliate 5 460 0 5 460

In 2019 and 2018, the members of the management, 
control and administrative bodies did not receive any 
advances, payments, loans, credits, granted guarantees 
and other benefits and do not own any shares/participa-
tions of the company.
 
As of 31 March 2020, the company did not incur any pen-
sion obligations towards former members of the man-
agement, supervisory and administrative bodies.
 
Revenues:
 

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

Purchases:
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Subjekt Entity Vztah ke společnosti
 Relationship 

with the company

Služby
Services

Ostatní
Other

Celkem 2019
Total 2019

Prime Cargo (H.K.) Ltd. sesterská affiliate 340 0 340
Prime Cargo Poland sesterská affiliate 18 0 18
Celkem Total 16 288 5 397 21 685

Závazky za spřízněnými subjekty:
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relationship 
with the company

Krátkodobé z obchodních 
vztahů Short-term trade

  payables

K 31. 3. 2020
As at 31 March 2020

MITS Transport (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 41 41
MITS Logistics (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 61 61
Mitsui-Soko (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 20 20
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 46 46
Mitsui-Soko Co., Ltd. sesterská affiliate 78 78
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 1 472 1 472
Mitsui-Soko Supply Chain Solutions, Inc. sesterská affiliate 37 37
Prime Cargo (H.K.) Ltd. sesterská affiliate 34 34
Prime Cargo Shanghai Ltd. sesterská affiliate 508 508
Celkem Total 2 297 2 297

Závazky za spřízněnými subjekty:
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relationship 
with the company

Krátkodobé z obchodních 
vztahů Short-term trade

  payables

K 31. 3. 2019
As at 31 March 2019

Mitex Logistics (Shanghai) Co., Ltd. sesterská affiliate 7 7
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 2 173 2 173
Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. ovládající controlling 1 1
Mitsui-Soko Supply Chain     Solutions, Inc. sesterská affiliate 30 30
Prime Cargo (H.K.) Ltd. sesterská affiliate 24 24
Prime Cargo Shanghai Ltd. sesterská affiliate 524 524
Celkem Total 2 759 2 759

Pohledávky za spřízněnými subjekty:
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relationship 
with the company

Krátkodobé z obchodních 
vztahů Short-term trade

  payables

K 31. 3. 2020
As at 31 March 

2020
Mitex Logistics (Shanghai) Co., Ltd. sesterská affiliate 56 56
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. mateřská parent 145 145
Mitsui-Soko (Singapore) Pte Ltd sesterská affiliate 33 33
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 33 33
Mitsui-Soko (U.S.A.) Inc. sesterská affiliate 59 59
Mitsui-Soko Co., Ltd. sesterská affiliate 3 609 3 609
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 4 222 4 222
Mitsui-Soko Supply Chain Solutions, Inc. sesterská affiliate 4 354 4 354

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

Payables to related parties:

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

Payables to related parties:

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

Receivables from related parties:

III
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Subjekt Entity Vztah ke společnosti
 Relationship 

with the company

Krátkodobé z obchodních 
vztahů Short-term trade

  payables

K 31. 3. 2020
As at 31 March 

2020
MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 77 77
N.V. MSE Europe S.A., organizační složka sesterská affiliate 5 5
Prime Cargo Shangai Ltd. sesterská affiliate 118 118
PST Hungary Kft. dceřiná subsidiary 3 532 3 532
Celkem Total 16 243 16 243

Pohledávky za spřízněnými subjekty:
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relationship 
with the company

Krátkodobé z obchodních 
vztahů Short-term trade

  payables

K 31. 3. 2019
As at 31 March 2019

Mitex Logistics (Shanghai) Co., Ltd. sesterská affiliate 197 197
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 4 497 4 497
Mitsui-Soko Supply Chain     Solutions, Inc. sesterská affiliate 5 487 5 487
Mitsui-Soko Co., Ltd. sesterská affiliate 1 550 1 550
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. sesterská affiliate 9 9
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 29 29
Mitsui-Soko (Singapore) Pte Ltd sesterská affiliate 13 13
Mitsui-Soko Bizport Co., Ltd. sesterská affiliate 1 1
Prime Cargo A/S (Denmark) sesterská affiliate 1 313 1 313
Celkem Total 13 096 13 096

4.17. Celkové náklady na odměny statutárnímu audito-
rovi/auditorské společnosti
Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské 
společnosti Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. Údaj o nákladech 
na odměnu statutárnímu auditorovi je uveden v této 
konsolidované účetní závěrce.

4.18. Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost eviduje k 31.3.2020 závazky neuvedené  
v účetnictví, a to bankovní záruky ve výši 222 820 tis. Kč 
(k 31. 3. 2019 ve výši 308 961 tis. Kč). Tyto bankovní zá-
ruky slouží k zajištění celních dluhů a platebních závazků 
vyplývajících z nájemních smluv.

4.19. Ekonomická závislost
Společnost je ekonomicky závislá na finanční podpoře 
ultimátní mateřské společnosti MITSUI-SOKO HOLDINGS 
Co., Ltd., která písemně potvrdila, že má v úmyslu posky-
tovat nutnou finanční podporu alespoň po dobu následu-
jících 12 měsíců od rozvahového dne. Proto byla účetní 
závěrka sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání 
společnosti.
 
4.20. Vývoj COVID-19
Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická or-
ganizace šíření nákazy koronaviru za pandemii a dne 12. 
března 2020 vyhlásila česká vláda nouzový stav. V reakci 
na potenciálně závažnou hrozbu pro veřejné zdraví, kte-

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

Receivables from related parties:

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

4.17. Total Fee to the Statutory Auditor/Audit company
The company is part of the consolidated group of the pa-
rent company, Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. Information on 
fees paid to the statutory auditor is provided in the con-
solidated financial statements.

4.18. Contingencies and Commitments
As of 31 March 2020, the company records contingencies 
and commitments in form of bank guarantees of CZK 222 
820 thousand (31 March 2019: CZK 308 961 thousand). 
These bank guarantees are used to secure customs debt 
and payment obligations resulting from lease contracts. 
 
4.19. Financial dependency
The Company depends on the financial support of its ulti-
mate parent company, MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. 
which has confirmed in writing its intention to provide 
funds as and when required to enable the Company to 
continue as a going concern for at least 12 months from 
the balance sheet date. Accordingly, the financial state-
ments have been prepared on a going concern basis.
 
4.20. Development with the COVID-19
On 11 March 2020, the World Health Organisation dec-
lared the coronavirus outbreak a pandemic, and the 
Czech government declared a state of emergency on 
12 March 2020. Responding to the potentially serious 
threat COVID-19 presents to public health, the Czech  
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rou COVID-19 představuje, přijaly orgány státní správy 
České republiky opatření k zastavení šíření pandemie. 
Bylo zavedeno omezení přeshraničního pohybu lidí, ome-
zení vstupu pro cizince a dočasně se uzavřela některá 
průmyslová odvětví, přičemž v závislosti na vývoji pan-
demie postupně dochází k uvolňování těchto opatření 
včetně ukončení nouzového stavu dne 17. května 2020.  

Na základě informací veřejně dostupných k datu sesta-
vení této účetní závěrky posoudilo vedení možný vývoj 
pandemie a její předpokládaný dopad na společnost  
a ekonomické prostředí, ve kterém působí, včetně opat-
ření již zavedených českou vládou.

Na základě provedené analýzy má koronavirová pande-
mie na ekonomické výsledky společnosti pozitivní a záro-
veň i negativní vliv.  

Pozitivní vliv: dočasně vyšší objem tržeb v segmentu 
celních služeb, námořních a leteckých přeprav, který je 
vyvolán zvýšeným dovozem zdravotnického materiálu ze 
zahraničí a nahrazuje chybějící níže uvedené tržby.

Negativní vliv: v důsledku nižší poptávky zejména v auto-
mobilovém a módním průmyslu očekáváme pokles tržeb 
u části našich stálých klientů ve výši 30-40%.

Na základě provedené analýzy peněžních prostředků  
a podle názoru vedení Společnost bude mít dostatek pro-
středků, aby mohla pokračovat ve své činnosti po dobu 
nejméně 12 měsíců od data účetní závěrky. Vedení do-
spělo k závěru, že v důsledku široké škály možných zá-
věrů, jež byly posuzovány při vytváření tohoto úsudku, 
nevzniká významná nejistota v souvislosti s událostmi 
nebo okolnostmi, které by mohly zásadním způsobem 
zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 

Vedení však nemůže vyloučit eventualitu, že prodloužení 
současných opatření, znovuzavedení či zpřísnění uzavírek 
nebo jejich následný negativní dopad na ekonomické pro-
středí, v němž Společnost působí, bude mít negativní vliv 
na Společnost, její finanční situaci a výsledek hospodaře-
ní ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. I proto 
ultimátní mateřská společnost MITSUI-SOKO HOLDINGS 
Co., Ltd. přislíbila společnosti v případě potřeby finanční 
podporu (viz bod 4.19). Vedení Společnosti situaci nadále 
pečlivě sleduje a bude reagovat tak, aby zmírnilo dopad 
těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje.  
 
4.21. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Dne 15. května 2020 Společnost vyplatila zálohu na divi-
dendu mateřské společnosti Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. 
ve výši 10 mil. Kč.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnos-
ti známy žádné další významné následné události, které 
by ovlivnily účetní závěrku k 31. březnu 2020.

government took measures to contain the outbreak, inc-
luding introducing restrictions on the cross-borders mo-
vement of people, entry restrictions on foreign visitors 
and the emergency lockdowns of certain industries. As 
the situation regarding the pandemic develops, the mea-
sures are being gradually relaxed, which includes the ter-
mination of the state of emergency on 17 May 2020.  

Based on publicly available information as of the date of 
preparation of these financial statements, management 
has considered the potential development of the outbreak 
and its expected impact on the Company and the economic 
environment in which the Company operates, including the 
measures already taken by the Czech government.
 
Based on the performed analysis, the coronavirus pan-
demic has a positive & negative effect on the company‘s 
economic results. 
 
Positive effect: temporary higher volume of sales in di-
vision of Customs services, Sea and Air transport, which 
is caused by increased imports of medical supplies from 
abroad and replaces the missing sales listed below.
 
Negative effect: due to lower demand, especially in the 
automotive and fashion industries, we expect decreasing 
sales for some of our current clients around 30-40%. 

Based on cashflow analysis in management’s view, the 
Company will have sufficient resources to continue ope-
rations for a period of at least 12 months from the repor-
ting date. Management has concluded that the possible 
outcomes it has considered to arrive at this judgment do 
not give rise to material uncertainties related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the Com-
pany’s ability to continue as a going concern. 

However, management cannot preclude that any exten-
sion of the current measures, or any re-introduction or 
escalation of lockdowns, or their consequential adverse 
impact on the economic environment the Company ope-
rates in, will have an adverse effect on the Company, its 
financial position, and operating results in the medium 
and longer term. Therefore the ultimate parent company 
MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. confirmed the Com-
pany a financial support if necessary (ref to note 4.19). 
The Company’s management continues to monitor the 
situation closely and will respond to mitigate the impact  
of such events and circumstances as they occur.  

4.21. Subsequent events
On 15 May 2020 the Company paid Mitsui-Soko (Europe) 
s.r.o. an advance for dividend  of CZK 10 million.

The Company’s management is not aware of any events 
that have occurred since the balance sheet date that 
would have any other material impact on the financial 
statements as at 31 March 2020.

III
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Tato zpráva o vztazích mezi společností PST CLC, a.s. se 
sídlem Nádražní 969/112, 702 00 Ostrava - Moravská Os-
trava, IČ 253 97 249, zapsanou v oddílu B, vložce 1895, 
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Os-
travě (dále jen „společnost“), a ovládajícími osobami, 
mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovláda-
jící osobou a mezi společností a ostatními spřízněnými 
subjekty je vypracována v souladu s ustanovením § 82 
a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
ve znění pozdějších právních předpisů za účetní období 
od 1. dubna 2019 do 31. března 2020 (dále jen „uplynulé 
účetní období“).

A. Ovládající osoby
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., se sídlem Prosek Point – Buil-
ding C, Prosecká 855/68, 190 000 Praha 9, IČ 242 27 153

Vztah: společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. byla v uply-
nulém účetní období v postavení ovládající osoby vůči 
společnosti. 

Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd., se sídlem Minato-ku, To-
kyo, Nishi-Shimbashi 3-chome 20-1, Japonsko, ID: 0104-
01-046416 

Vztah: společnost Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. byla  
v uplynulém účetní období v postavení ovládající osoby 
vůči společnosti Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. Společnost 
Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. je jediným společníkem 
společnosti Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. a není ovládaná 
žádnou jinou ovládající osobou.

B. Osoby ovládané ovládanou osobou
PST Hungary Kft., se sídlem 2537 Nyergesújfalu, Varga 
József tér 1., Maďarsko, 1123, ID: 01-09-270158
Vztah: společnost PST Hungary Kft. byla v uplynulém 
účetní období v postavení ovládané osoby vůči společ-
nosti, neboť se jedná o 100% dceřinou společnost PST 
CLC, a.s.
 
C. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Zde jsou uvedeny pouze společnosti skupiny Mitsui-Soko, 
se kterými PST CLC, a.s. realizovala v průběhu roku 2019 
obchodní činnost:

This report on relations between PST CLC, a.s., with its 
registered office at Nádražní 969/112, 702 00 Ostrava-
-Moravská Ostrava, Identification No. 253 97 249, re-
corded in the Commercial Register maintained by the 
Regional Court in Ostrava, File B, Insert 1895 (“the com-
pany”) and its controlling entities, between the compa-
ny and entities controlled by the same controlling entity, 
and between the company and other related entities has 
been prepared pursuant to Section 82 et seq. of Act No. 
90/2012 Coll., on Business Corporations, as amended, for 
the reporting period from 1 April 2019 to 31 March 2020 
(“the preceding reporting period”).

A. Controlling entities
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., a limited liability company, with 
its registered office at Prosek Point – Building C, Prosecká 
855/68, 190 00 Praha 9, Identification No. 242 27 153

Relation: In the preceding reporting period, Mitsui-Soko 
(Europe) s.r.o. was a controlling entity of the company.

Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd., with its registered office 
at Minato-ku, Tokyo, Nishi-Shimbashi 
3-chome 20-1, Japan, Identification No. 0104-01-046416

Relation: In the preceding reporting period, Mitsui-Soko 
Holdings Co., Ltd. was a controlling entity of Mitsui-Soko 
(Europe) s.r.o.
Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. is the sole member of Mit-
sui-Soko (Europe) s.r.o. and is not controlled by another 
controlling entity.

B. Entities controlled by the controlled entity
PST Hungary Kft., with its registered office at 2537 Nyer-
gesújfalu, Varga József tér 1, Hungary, Identification No. 
01-09-270158
Relation: In the preceding reporting period, PST Hungary 
Kft. was a controlled entity of the company, being a 100% 
subsidiary of PST CLC, a.s. 
 
C. Entities controlled by the same controlling entity
Set out below are companies of the Mitsui-Soko group 
with whom PST CLC, a.s. carried out business in the 2019 
fiscal period:

Zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami za účetní období roku 2019 
Report on relations between related parties for the accounting period 
from 1 April 2019 to 31 March 2020

Kapitola Chapter IV

IV

I. Vymezení ovládajících a ovládaných osob a struktura jejich vztahů
Definition of controlling and controlled entities and structure of their relations
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MITEX Logistics (Shanghai) Co., Ltd Shainghai, China
MITS Transport (Thailand) Co.,Ltd.. Bankok, Thailand
MITS Logistics (Thailand) Co., Ltd. Bankok, Thailand
Mitsui Soko (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia
Mitsui-Soko (Singapore) Pte Ltd. Singapore
Mitsui-Soko (Taiwan) Co., Ltd. Taiwan
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. Bankok, Thailand
Mitsui-Soko (USA) Inc. Carson, USA
Mitsui Soko Co., Ltd Tokyo, Japan
Mitsui-Soko KYUSHU Co., Ltd. Moji-Ku Kitakyushu, Japan
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. Tokyo, Japan
Mitsui-Soko Supply Chain Solutions, Inc. Tokyo, Japan
MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia
MSE Express America, Inc. Torrance, USA
N.V. MSE Europe S.A., organizační složka Belgium
PT. Mitsui-Soko Indonesia Indonesia
Prime Cargo A/S Denmark
Prime Cargo Shanghai Ltd. Shanghai
Prime Cargo (H.K.) Ltd. Hong Kong
Prime Cargo Poland Golenióv, Poland

D. Ostatní spřízněné subjekty
Společnost neeviduje jiné spřízněné subjekty.

Společnost působí ve vztazích s osobami podle kapitoly 
I. této zprávy o vztazích jako společnost, jejíž hlavní čin-
ností je poskytování služeb v oblasti spedice, logistiky  
a celních služeb.

Společnost je přímo ovládaná společností Mitsui-Soko 
(Europe) s.r.o.

Společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. v uplynulém účet-
ním období uplatňovala rozhodující vliv ve společnosti 
jako její jediný společník (akcionář) při výkonu působ-
nosti valné hromady společnosti a při výkonu působnosti  
v Představenstvu společnosti.

D. Other related parties
The company does not record other related entities.

In the relations with the entities under Chapter I of this 
Report on relations, the company acts as an entity who-
se principal activity is the provision of services in freight 
forwarding, logistics and customs.

The company is directly controlled by Mitsui-Soko  
(Europe) s.r.o.

In the preceding reporting period, Mitsui-Soko (Europe) 
s.r.o. exercised its control over the company as its sole 
shareholder acting in the capacity of the general meeting 
of the company and acting in the capacity of the board of 
directors of the company.

II. Úloha PST CLC, a.s. a způsob a prostředky ovládání
Role of PST CLC, a.s. and method and means of control

IV
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a) Přehled jednání a vzájemných transakcí mezi společ-
ností a propojenými osobami: 

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za účetní ob-
dobí od 1. dubna 2019 do 31. března 2020
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relation to 
the company

Služby
Services

Ostatní
Other

Celkem 2019
Total 2019

Mitex Logistics (Shanghai) Co., Ltd. sesterská affiliate 560 0 560
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. mateřská parent 2 424 0 2 424
Mitsui-Soko (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 50 0 50
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 289 0 289
Mitsui-Soko (U.S.A.) Inc. sesterská affiliate 221 0 221
Mitsui-Soko Co., Ltd. sesterská affiliate 20 808 79 20 887
Mitsui-Soko KYUSHU Co., Ltd. sesterská affiliate 161 0 161
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 21 695 5 414 27 109
Mitsui-Soko Supply Chain Solutions, Inc. sesterská affiliate 80 209 0 80 209
MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 680 0 680
MSE Express America, Inc. sesterská affiliate 912 0 912
N.V. MSE Europe S.A., organizační složka sesterská affiliate 128 0 128
PT.Mitsui-Soko Indonesia sesterská affiliate 30 0 30
Prime Cargo A/S (Denmark) sesterská affiliate 2 087 0 2 087
Prime Cargo Shangai Ltd. sesterská affiliate 979 0 979
PST Hungary Kft. dceřiná subsidiary 13 377 420 13 797
Celkem Total 144 610 5 913 150 523

V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce 
mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava).  
U Mitsui-Soko (Europe) se jedná zejména o služby za vede-
ní účetnictví, personální služby a zpravování konsolidací.

V položce „Ostatní“ jsou zahrnuty přefakturace NVO dat. 

Společnost obdržela v roce 2019 dividendu od dceřiné 
společnosti PST Hungary Kft. ve výši 1 000 tis. Kč.

Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za účetní 
období od 1. dubna 2019 do 31. března 2020
Subjekt Entity Vztah ke společnosti

 Relationship 
with the company

Služby
Services

Ostatní
Other

Celkem 2019
Total 2019

MITS Transport (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 1 460 0 1 460
MITS Logistics (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 1 008 0 1 008
Mitsui-Soko (Malaysia) Sdn. Bhd. sesterská affiliate 648 0 648
Mitsui-Soko (Taiwan) Co., Ltd. sesterská affiliate 8 0 8
Mitsui-Soko (Thailand) Co., Ltd. sesterská affiliate 1 161 0 1 161
Mitsui-Soko Co., Ltd. sesterská affiliate 564 2 566
Mitsui-Soko Express Co., Ltd. sesterská affiliate 5 487 5 395 10 882

a) Overview of acts and mutual transactions between the 
company and related parties: 

Revenues generated with related parties for the period 
from 1 April 2019 to 31 March 2020

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

“Services” include business transactions between enti-
ties, primarily in the forwarding segment (transportati-
on). For Mitsui-Soko (Europe), “Services” comprise main-
ly bookkeeping, personnel services and consolidation. 

“Other” comprise rebilling of NVO data. 

The company received a dividend of CZK 1 000 thousand 
from subsidiary company, PST Hungary Ktf.

Purchases from related parties for the period from  
1 April 2019 to 31 March 2020

III. Přehled jednání a smluv
Overview of acts and agreements
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Subjekt Entity Vztah ke společnosti
 Relationship 

with the company

Služby
Services

Ostatní
Other

Celkem 2019
Total 2019

Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. ovládající controlling 46 0 46
Mitsui-Soko Supply Chain Solutions, Inc. sesterská affiliate 84 0 84
N.V. MSE Europe S.A., organizační složka sesterská affiliate 4 0 4
Prime Cargo Shangai Ltd. sesterská affiliate 5 460 0 5 460
Prime Cargo (H.K.) Ltd. sesterská affiliate 340 0 340
Prime Cargo Poland sesterská affiliate 18 0 18
Celkem Total 16 288 5 397 21 685

V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce 
mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava).

V položce „Ostatní“ jsou zahrnuty přefakturace NVO dat. 

Společnost v roce 2019 vyplatila mateřské společnosti 
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. dividendu ve výši 12 800 tis. Kč.

b) Přehled smluv mezi společností a propojenými osobami 
ve smyslu §82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korpo-
racích, účinných v uplynulém účetním období:

1. Smlouvy mezi společností a Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
• Smlouva o skladování a dalších službách se 

skladováním souvisejících
• Smlouva o nájmu kanceláře
• Smlouva o nájmu dopravních prostředků
• Mandátní smlouva o poskytování personálních  

a administrativních služeb
• Komisionářská smlouva o nepřímém zastoupení  

v celním řízení
•  Smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví

2. Smlouvy mezi společností a PST Hungary Kft.
• Smlouva o poskytování administrativních služeb

3. Smlouvy mezi společností a ostatními společnostmi 
skupiny Mitsui Soko
• Tyto obchodní aktivity v oblasti spedice a logistiky jsou 

řízeny centrálou v Japonsku a    probíhají na základě 
jednotlivých dílčích plnění ke každé realizované 
zakázce. 

c) Mezi společností a jinými propojenými osobami než 
uvedenými v této zprávě nebyly v uplynulém účetním 
období realizovány žádné obchodní vztahy.

d) Vedení společnosti si není vědomo jednání učiněných 
v posledním účetním období, která byla učiněna na po-
pud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných 
osob, pokud se takového jednání týkalo majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjiště-
ného podle poslední účetní závěrky.

(údaje v tis. Kč)(CZK ‘000)

“Services” include business transactions between entities, 
primarily in the forwarding segment (transportation). 

“Other” comprise rebilling of NVO data. 

The company paid a dividend of CZK 12 800 thousand to 
the parent company Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. in 2019.

b) Overview of agreements between the company and rela-
ted parties pursuant to Section 82 (2) (e) of the Act on Busi-
ness Corporations in effect in the preceding reporting period:

1. Agreements between the company and Mitsui-Soko 
(Europe):
• Agreement on storage and other storage-related services;
• Agreement on lease of office premises;
• Agreement on lease of vehicles;
• Agency agreement on provision of personnel and 

administrative services;
• Commission agent’s agreement on indirect representation 

in customs proceedings; and
• Agreement on provision of accounting services.

2. Agreements between the company and PST Hungary Kft.
• Agreement on provision of services (administration fee)

3.Agreements between the company and other compa-
nies of the Mitsui-Soko group:
• These business activities in the field of forwarding 

and logistics are controlled by the central office in 
Japan, and they are carried out based on single partial 
supplies for each executed order.

c) In the preceding reporting period, no business rela-
tions were effected between the company and related 
parties other than entities listed in this Report in the pre-
ceding reporting period.

d) The management of the company is not aware of any 
actions taken in the preceding reporting period at the 
instigation or in the interest of a controlling entity or en-
tities controlled by it that would concern assets excee-
ding 10 % of the controlling entity’s equity as ascertained 
from the last financial statements.

IV
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V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné 
skutečnosti, které jsou ve smyslu §82 zákona o obchod-
ních korporacích náležitostmi zprávy o vztazích týkající se 
vztahů mezi společností a osobami, které ji ovládají, oso-
bami ovládanými stejnou ovládající osobou a ostatními 
spřízněnými osobami.

Veškerá výše uvedená poskytnutá plnění a protiplnění 
byla v hodnotách obvyklých v obchodním styku s nepro-
pojenými osobami a smluvním stranám tímto nevznikla 
žádná újma. 

Společnost považuje vztahy s ovládajícími osobami  
a ostatními spřízněnými subjekty za výhodné a společ-
nosti z nich neplynou rizika jiná než obvyklá tržní rizika 
vyplývající z podnikání v daném odvětví. 

Z členství společnosti v uskupení Mitsui-Soko plynou tyto 
výhody: 
• Společnost může využívat zákaznickou základnu 

propojených společností a naopak;
• Společnost má díky účasti v podnikatelském seskupení 

přístup k nejnovějším informacím o vývoji na trhu;
• Společnost může využívat propojenou síť poboček 

pro své podnikatelské aktivity i mimo území ČR.

Statutární orgán společnosti PST CLC, a.s. prohlašuje,  
že údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že 
při vypracování zprávy dle § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích bylo postupováno plně v roz-
sahu všech informací a údajů, které má statutární orgán 
k dispozici, či které při jednání s péčí řádného hospodáře 
zjistil. 

Z výše uvedené části zprávy vyplývá, že společnosti PST 
CLC, a.s. ze vztahu mezi propojenými osobami v rám-
ci skupiny Mitsui-Soko nevznikla žádná újma, že plnění  
i protiplnění byla poskytnuta za ceny obvyklé v obchod-
ním styku i s nepropojenými osobami v daném místě  
a čase, nebyly ovládanou osobou učiněny ani jiné právní 
úkony v zájmu osob ovládaných stejnou ovládající oso-
bou nebo ovládající osoby.

V Ostravě dne 18. 6. 2020 In Ostrava on 18. 6. 2020

Vít Votroubek  
Předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors

This Report on relations contains all significant facts that 
form an essential part of a report on relations pursuant 
to Section 82 of the Act on Business Corporations, con-
cerning relations between the company and its contro-
lling entities, entities controlled by the same controlling 
entity and other related entities. 

All of the above supplies and considerations were provi-
ded at arm’s length prices common to commercial relati-
ons with unrelated parties and, therefore, the parties to 
the contracts did not incur any damage. 

The company considers its relations with the controlling 
entities and other related parties to be advantageous 
and not posing any risks to the company other than com-
mon market risks arising from business activities in the 
respective field. 

The membership in the Mitsui-Soko group brings the fo-
llowing advantages to the company: 
• the company can use the customer base of the related 

entities and vice versa;
• due to the membership in the business group, the 

company has access to the up-to-date information on 
market development;

• the company may use the interconnected network of 
branches for its business activities even outside the 
Czech Republic.

The statutory body of PST CLC, a.s. declares that the data 
included in this Report are accurate and complete, and that 
during the preparation of the Report pursuant to Section 
82 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporati-
ons, they proceeded fully in the extent of all the informa-
tion and data that the statutory body had at their disposal 
or ascertained while exercising their due managerial care. 

It follows from the aforementioned part of the Report that 
PST CLC, a.s. did not incur any damage from the relations 
between related parties within Mitsui-Soko group, that 
supplies and considerations were provided at arm’s length 
prices common to commercial relations with unrelated par-
ties in the respective place and in the given time, that no 
other legal acts were made by the controlled entity in the 
interest of the entities controlled by the same controlling 
party or in the interest of the controlling party.

Ing. Jiří Bradna
Místopředseda představenstva
Vice-chairman of the Board of Directors

IV. Zhodnocení vztahů
Assessment of relations

V. Závěr
Conclusion
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Zpráva nezávislého auditora 
Independent Auditor ś Report

Kapitola Chapter V

V
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PST CLC bylo hrdým logistickým partnerem 
českého kontingentu 

na 24. Světové skautské jamboree v USA.

Díky naší pomoci mohli čeští skauti v Americe skautům 
z celého světa představit své unikátní podsadové stany 

a další trojrozměrné artefakty českého skautingu.

České skauty jsme  nančně podpořili 
a profesionálně zajistili:

   ¬ Multimodální přepravu námořního kontejneru 
Praha – Hamburk – Norfolk – West Virginia

   ¬ Exportní a importní celní odbavení v Česku i USA

   ¬ ATA Karnet pro osvobození táborového vybavení 
od cla a DPH

PST CLC was a proud logistics partner 
of the Czech contingent 

to the 24th World Scout Jamboree in USA.

With our support Czech Scouts could present unique 
“podsada” tents and many more Czech Scouting artifacts 

to young people from around the globe.

We  nancially supported Czech Scouts 
and we professionaly arranged:

   ¬ Multimodal transportation of shipping container
Prague – Hamburk – Norfolk – West Virginia

   ¬ Export and import customs clearance 
both in Czechia and USA

   ¬ ATA Carnet
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