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Textová část 

A. Informace o společnosti 

Obchodní firma:  PETROTRANS, s.r.o. 

Sídlo:    Praha 8, Střelničná 2221/50, PSČ: 182 00  

IČ:    25123041 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu 

C, vložce 124377. 

Základní kapitál:  16.000.000,- Kč 

� V oblasti základního kapitálu nejsou žádné rozhodnuté a přitom dosud nerealizované či 

nezapsané změny. 

� Společnost je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je ovládající osobou na nejvyšší 

úrovni společnost UNIPETROL, a. s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, IČ 61672190,  která je 

součástí podnikatelského seskupení ovládaného PKN Orlen S. A. se sídlem ul. Chemików 7, 09 - 

411 Płock, IČ 90065726. 

� Společnost je vlastněna dvěma společníky – společností BENZINA, s.r.o. (obchodní podíl 

15.900.000,- Kč) a společností UNIPETROL, a.s. (obchodní podíl 100.000,- Kč).  

� Společnost v daném roce nenabyla žádné vlastní akcie a zatímní listy ani akcie či zatímní listy 

(obchodní podíly) ovládající osoby. 

� Organizační jednotky společnosti jsou umístěny výhradně v České republice, společnost nemá 

žádnou organizační jednotku v zahraničí. 

� Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

B. Činnost společnosti 

Společnost se zabývá speciální automobilovou cisternovou přepravou kapalných hořlavých 

látek. Zajišťuje zejména zásobování sítí čerpacích stanic PHL a velkoobchodní dodávky tohoto 

zboží zákazníkům v celé České republice, ale i v zahraničí. Z hlediska rozvezených objemů a počtu 

provozovaných vozidel je největším silničním dopravcem pohonných hmot v České republice. 

S přepravovanými produkty společnost neobchoduje. 

Z hlediska hospodaření a celkového chodu společnosti byl rok 2008 nejúspěšnějším v celé 
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historii společnosti. Společnosti se podařilo splnit a překročit hlavní plánované ekonomické 

ukazatele a dosáhnout historicky nejlepšího hospodářského výsledku. V uvedeném období byla dále 

úspěšně rozvíjena obchodní spolupráce se všemi stávajícími zákazníky, a to jak v rámci skupiny 

Unipetrol, tak i mimo tuto skupinu. Celkově společnost PETROTRANS  zásobovala v Česku a na 

Slovensku pro různé obchodní partnery zhruba 700 veřejných značkových čerpacích stanic. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hodnoceném období dosáhl 230. Společnost rovněž 

pokračovala v plánované obnově a rozvoji nákladního vozového parku. Bylo pořízeno devět 

velkokapacitních cisternových návěsů značek L.A.G. a Willig s nejmodernějším systémem 

elektronického tyčového měření zn. BARTEC a dva cisternové vleky a jeden tahač návěsů. 

K 31.12. 2008 společnost provozovala 70 velkokapacitních souprav a 12 malokapacitních vozidel. 

 

v tis. Kč 2006 2007 2008 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 306 660 383 450 401 515 

Provozní výsledek hospodaření  24 586 48 403 53 511 

Hospodářský výsledek za účetní období 18 287 37 122 43 261 

v tis. Kč 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 72 372 127 694 116 271 

Vlastní kapitál 36 957 74 079 80 817 

Cizí zdroje  35 279 53 239 35 031 

 

Z hlediska předpokládaného budoucího vývoje společnosti očekáváme i v roce 2009 

pokračování nastoleného trendu úspěšného rozvoje celé společnosti. 
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Statutární orgány společnosti 
 
 

jednatel společnosti   Ing. Radek Nechleba 

 
jednatel společnosti   Ing. Václav Slavík 

 

Dne 13. 1. 2009 rezignoval Ing. Václav Slavík na funkci jednatele společnosti. 

Dne 28. 5. 2009 byl p. Jan Toms jmenován jednatelem společnosti. 

Dozorčí rada společnosti nebyla zřízena. 
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Účetní závěrka 2008 v nezkrácené formě dle českých účetních 
standardů včetně výroku auditora:  

 
  3. Účetní závěrka 2008 7 - 23 

    3.1 Výrok auditora 7 - 10 

    3.2 Rozvaha 11 - 14 

    3.3 Výsledovka 15 - 16 

    3.4 Příloha 17 - 22 

    3.5 Cash flow   23 
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího   
majetku za rok 2008 

 
Rok 2008 byl pro společnost PETROTRANS jak z obchodního, tak i z ekonomického 

hlediska rokem úspěšným. Všechny hlavní plánované ekonomické ukazatele byly splněny,  
hospodářský výsledek za účetní období byl v historii společnosti, i po úspěchu v roce 2007, opět 
nejlepší. Na tuto skutečnost měly vliv stejně jako loni jak úspěšné akvizice z předešlých let, tak i 
dobré obchodní výsledky partnerů, pro které společnost zajišťuje dopravní služby již tradičně. 
Nadále se pozitivně projevuje dlouhodobě kvalitní provozní činnost jednotlivých pracovišť – 
dopravních středisek s centralizovanými dispečinky v Kralupech nad Vltavou a ve Střelicích u Brna 
i jednotlivých provozoven.  
 

Po celý rok společnost úspěšně rozvíjela obchodní spolupráci s tradičně největším 
zákazníkem, mateřskou společností BENZINA. Pro tuto společnost PETROTRANS pokrývá 
veškeré požadavky na přepravu pohonných hmot při zásobování celé její sítě čerpacích stanic. Tato 
spolupráce představovala na celkových dosažených výsledcích společnosti následujících hodnot: 
z celkem přepraveného objemu 37,3%, podíl z celkových dosažených tržeb 51,4 %. Vyšší poměrný 
podíl v tržbách oproti podílu přepraveného objemu zboží je způsoben odlišnými parametry přeprav 
pro tuto společnost oproti parametrům přeprav pro ostatní obchodní partnery (např. podstatně delší 
přepravní vzdálenosti, zajišťování kompletního servisu včetně dispečinku, řízení stavu zásob na 
jednotlivých čerpacích stanicích atd.). Vzestupný trend měla i úspěšná spolupráce s dalšími 
zákazníky, a to jak ze skupiny Unipetrol, tak i mimo tuto skupinu. Celkově společnost 
PETROTRANS zásobovala v hodnoceném období v Česku a na Slovensku pro různé partnery cca 
700 veřejných značkových čerpacích stanic. V této souvislosti stojí za zmínku, že provozovatelé 
těchto čerpacích stanic v souvislosti se snahou poskytovat kvalitní servis pro zákazníky kladou 
skutečně vysoké nároky na své dodavatele. Nárůst objemu spolupráce svědčí o tom, že společnosti 
PETROTRANS se tyto nároky daří uspokojovat.    

Díky růstu výkonů ve srovnání s rokem předchozím, rozvezeným objemem zboží a počtem 
provozovaných vlastních vozidel si dle střízlivého odhadu společnost udržela vedoucí postavení na 
tuzemském trhu silniční přepravy pohonných hmot. 
 

Velmi dobrých hospodářských výsledků společnost dosáhla i přesto, že i v tomto roce se 
potýkala s problémem, který byl v posledních letech stále citelnější. Firma PETROTRANS, 
obdobně jako všechny konkurenční společnosti, byla nucena takřka denně řešit nedostatek 
kvalitních a kvalifikovaných řidičů vozidel nad 12 tun. V důsledku všeobecného rozvoje kamionové 
dopravy a za přispění dalších vlivů (odliv řidičů do zahraničí, absence nové generace mladých 
řidičů, zpřísňování související legislativy atd.) se tento nedostatek stával jedním z hlavních 
limitujících prvků růstu jednotlivých dopravních firem. V souvislosti s nastupující 
makroekonomickou finanční krizí došlo k určitému zlepšení v dostupnosti řidičů na konci roku 
2008, absence mladé nastupující generace řidičů však samozřejmě přetrvává. 
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V oblasti nákladního vozového parku společnosti pokračovala jeho plánovaná obnova, vzhledem ke 
zvyšujícímu se objemu přepraveného zboží došlo i k mírnému rozšíření nákladní flotily společnosti.  
Celkově bylo pořízeno 9 kusů velkokapacitních cisternových návěsů (8x L.A.G, 1x Willig) 
s nejmodernějším systémem elektronického tyčového měření zn. BARTEC, dva cisternové přívěsy 
SVAN TCH18 a jeden tahač návěsů Renault Premium RT 6x2. V oblasti operativních leasingů – 
pronájmů pokračovala i v roce 2008 obnova tahačů. Celkem 26 kusů tahačů Iveco Stralis bylo 
nahrazeno novými tahači MAN TGX 4x2 a MAN TGX 6x2. V současné době činí průměrné stáří u 
tahačů 2,5 roku a u přípojných vozidel 4 roky . 
 

Souhrnné výsledky hospodaření, stav majetku a vlastního kapitálu společnosti v roce 2008 
jsou uvedeny ve:  „Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2008“, „Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 
12. 2008“ a „Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2008“. Celková výše aktiv k 31. 12. 2008 
činí 116 271 tis. Kč a je tvořena dlouhodobým majetkem ve výši 74 963 tis. Kč, oběžnými aktivy ve 
výši 64 424 tis. Kč a časovým rozlišením ve výši 3 454 tis. Kč. Pasiva k 31. 12. 2008 činí celkem 
116 271 tis. Kč a zahrnují vlastní kapitál ve výši 80 817 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 35 031 tis. Kč a 
časové rozlišení ve výši 423 tis. Kč. Celkovým výsledkem hospodaření společnosti za rok 2007 je 
účetní zisk ve výši 43 261 tis. Kč. 

Společnost v průběhu roku 2007 uzavřela s UNIPETROL, a.s smlouvy, na jejichž základě 
mohou být poskytnuty úvěry. S ohledem na finanční hotovost společnosti nebyl v průběhu roku 
2008 čerpán žádný úvěr. 

Společnost neeviduje žádné závazky z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti po lhůtě splatnosti, žádné závazky veřejného zdravotního pojištění po 
lhůtě splatnosti ani daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 
  

Audit účetní závěrky společnosti PETROTRANS, s.r.o. k 31. 12. 2008 provedla auditorská 
společnost BVM Audit s.r.o., která konstatovala, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv, finanční situace společnosti a výsledků hospodaření za rok 2008. 
 

Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí ve své Výroční zprávě předkládané 
za období od 1. ledna do 31. prosince 2008 ve smyslu kapitoly 1.8.3 ADR uvedl: „Firma 
PETROTRANS, s.r.o. provádí přepravu nebezpečných věcí jako dopravce dle platných ustanovení 
ADR a bezpečně“. 

 
Při provozní činnosti společnosti nebyla způsobena žádná ekologická havárie. 
 
Na konci roku úspěšně proběhl každoroční kontrolní audit systému řízení jakosti dle EN ISO 
9001:2000 (Dekra). 
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Adresář 
 
PETROTRANS, s.r.o. 
Střelničná 2221/50 
182 00 Praha 8 
tel.: 283 882 733 
fax: 283 882 734 
petrotrans@petrotrans.cz 
www.petrotrans.cz 
 
 
Ing. Radek Nechleba jednatel společnosti 
    nechleba@petrotrans.cz 
    tel.: 266 753 387 
 
Jan Toms   jednatel společnosti 
    toms@petrotrans.cz 
    tel.: 266 753 395 
 
 
 
 
 
 
 

 


