
 

 
 

RSt market a.s., se sídlem Kpt. Jaroše 2960, PSČ 390 03, Tábor, IČ: 25157744, DIČ: 

CZ25157744, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Českých Budějovicích v oddíle B vložka 816 

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
 

Představenstvo společnosti RSt market a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu akcionářů, která se 

koná ve středu 23.6.2021 v sídle společnosti, Kpt. Jaroše 2960, PSČ 390 03, Tábor, od 10.00 hod. 

Prezentace akcionářů v době od 9.30 do 10.00 hodin. 

 

Pořad (program) jednání valné hromady: 

 

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 

2) Volba orgánů valné hromady 

3) Zpráva o činnosti Společnosti za rok 2020 

4) Zpráva dozorčí rady za rok 2020 

5) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 

2020 

6) Přijetí změny stanov Společnosti 

7) Odvolání členů představenstva a dozorčí rady a volba správní rady společnosti 

8) Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou Společnosti a závěr valné hromady. 

 

Pro zdůvodnění bodu 2 programu jednání valné hromady sděluje předseda představenstva, že volba 

orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích a patří mezi formální 

náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady předseda 

představenstva navrhuje, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující 

usnesení: 

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení: 

Předseda valné hromady: Ing. Pavel Roubíček, zapisovatel: Josef Stejskal 

ověřovatelé zápisu: Karel Rybníček, Ing. Jaroslava Roubíčková, osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. 

Jaroslava Roubíčková 

V rámci bodu 3 a 4 programu jednání valné hromady není navrženo k schválení žádné usnesení 

V rámci bodu 5 programu jednání valné hromady navrhuje předseda představenstva schválit rozdělení 

zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že se celý vytvořený zisk po zdanění za rok 2020 ve 

výši 152.632,48 Kč převede na účet nerozděleného zisku Společnosti a k tomuto se navrhuje přijmout 

následující usnesení: 

 „Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích 

rozdělení zisku po zdanění dosaženého za rok 2020 ve výši 152.632,48 Kč tak, že 100% zisku, tedy 

částka 152.632,48 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk z minulých let.“ 

V rámci bodu 6 programu jednání valné hromady bude valné hromadě navrženo přijetí změny obsahu 

Stanov společnosti a navrhuje se přijmout usnesení následujícího znění: 

„Valná hromada společnosti RSt market a.s. přijímá předloženou změnu obsahu stanov Společnosti a 

schvaluje úplné znění stanov Společnosti v podobě předložené předsedou představenstva jednateli 

Společnosti.“ 

Odůvodnění: 

Od 1.1.2021 je účinná velká novela zákona č. 90/2012 Sb. - zákona o obchodních korporacích, která 

přináší změny i v oblasti týkající se akciových společností a ukládá povinnost přizpůsobit do 1 roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona zakladatelské právní jednání (v našem případě Stanovy společnosti) 

úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 



 

 
 

Jedná se především o „technickou“ změnu Stanov, kdy se zároveň se zpřesňuje předmět podnikání 

Společnosti ve vazbě na novelizace živnostenského zákona a potřeby Společnosti k podnikání. 

Zjednodušuje se i obchodní vedení společnosti, tím, že společnost přechází na monistický systém vnitřní 

struktury a snižuje se počet fyzických osob v orgánech společnosti. V souladu s novelou zákona o 

obchodních korporacích se mění např. způsob odstupování z funkce člena orgánu a některá pojmosloví.  

Změna obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou, kdy projednání bodu 6 této valné hromady se musí 

zúčastnit notář.  

 

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady se navrhuje odvolání členů představenstva a dozorčí 

rady a nová volba představenstva a dozorčí rady a k tomuto přijmout následující usnesení: 

 

Valná hromada RSt market a.s. 

a) z funkce člena a zároveň předsedy představenstva odvolává pana Ing. Pavla Roubíčka, dat. nar. 

6.5.1960, bytem Pikov 18, 391 33, Borotín; 

b) z funkce člena představenstva odvolává pana Kamila Doktora, dat. nar. 8.10.1973, bytem č.p.13,  289 

15, Kounice; 

c) z funkce člena představenstva odvolává pana Josefa Stejskala, dat.nar.9.6.1961  

bytem Skrýchov u Opařan 45, 391 61, Opařany; 

d) z funkce představenstva odvolává pana Luboše Kloce, dat. nar. 5.8.1966, bytem Nádražní 48, 267 27, 

Liteň; 

e) z funkce člena představenstva odvolává paní Ing. Jaroslavu Roubíčkovou, dat. nar. 15.2.1963, bytem 

Pikov 18, 391 33, Borotín; 

f) z funkce člena dozorčí rady odvolává pana Karla Rybníčka, dat. nar. 17.11.1956,  

bytem Třemešná 6, 391 31, Jistebnice; 

g) z funkce člena dozorčí rady odvolává pana Miroslava Rejhona, dat. nar. 30.4.1952,  

bytem Hrnčířská 729, Kolín II, 280 02, Kolín; 

h) z funkce člena dozorčí rady odvolává pana Josefa Staška, dat. nar. 1.10.1950,  

bytem š.p.105, 373 01, Temelín; 

ch) členem správní rady jmenuje pana Ing. Pavla Roubíčka, dat. nar. 6.5.1960, bytem Pikov 18, 391, 

Borotín; 

i) členem správní rady jmenuje pana Luboše Kloce, dat. nar. 5.8.1966, bytem Nádražní 48, 267 27, 

Liteň; 

j) členem správní rady jmenuje paní Ing. Jaroslavu Roubíčkovou, dat. nar. 15.2.1963, bytem Pikov 18, 

391 33, Borotín. 

 

Návrh změny stanov, účetní závěrka Společnosti za rok 2020 a tato pozvánka na valnou hromadu bude 

zveřejněna 30 dnů před konáním valné hromady s tím, že tyto podklady jsou rovněž pro akcionáře 

k dispozici v sídle společnost v pracovních dnech( ÚT, ST, ČT - od 8 do 14 hodin). 

Při kontrole práva účasti akcionáře na valnou hromadě se akcionáři-fyzické osoby se prokazují platným 

úředním průkazem totožnosti, členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob se prokazují 

platným úředním průkazem totožnosti a výpisem z příslušného veřejného rejstříku.  

 

Zástupci akcionářů se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a plnou mocí k výkonu práv 

akcionáře na valné hromadě Společnosti. 

 

 

V Táboře  dne 21.5.2021 

 

 

                                                                                                   Ing. Pavel Roubíček 

                                                                                             předseda představenstva 

                                                                                                 RSt market a.s. 
                                                                    

 



Stanovy společnosti 

RSt market a.s., se sídlem Tábor, Kpt.Jaroše 2960, PSČ 390 03, IČ 25157744 

v jejich úplném znění platném ke dni 23.6.2021 

----------------------------------------------------------- I. -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ ÚVODNÍ USTANOVENÍ --------------------------------------------

Akciová společnost RSt market a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 10.1.1997 a 

byla založena zakladatelskou listinou ze dne 14.11.1996. ------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- II. -------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------AKCIOVÁ SPOLEČNOST ---------------------------------------------

---------------------------------------------------------- čl. 1 ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------- Základní ustanovení-----------------------------------------------

1.1. Vznik a doba trvání společnosti -----------------------------------------------------------------------

Akciová společnost RSt market a.s. ( dále jen „společnost“ ) je založena podle českého práva. 

Společnost je založena na dobu neurčitou. ------------------------------------------------------------------

1.2. Obchodní firma --------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní firma společnosti zní: RSt market a.s. ------------------------------------------------------------

1.3. Sídlo a internetové stránky společnosti -------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je Tábor. Společnost může mimo své sídlo zřizovat pobočky, filiálky  

a agentury. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.4. Na adrese www.rst.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti. ------------------------- 

1.5. Předmět podnikání ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a telekomunikačních zařízení ----------------------- 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -------------------------------

provozování nestátního zdravotnického zařízení------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------- čl. 2 -----------------------------------------------------------

------------------------------------ Základní kapitál, akcie společnosti--------------------------------------

2.1. Základní kapitál --------------------------------------------------------------------------------------------

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč ( slovy dva miliony korun českých )--------------

2.2.  Akcie --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 kusů akcií v listinné podobě, každá ve 

jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. ----------------------------------------------------------------------------

Akcie společnosti znějí na jméno a jsou cennými papíry na řad. ----------------------------------------

2.3. Seznam akcionářů -----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost vede seznam akcionářů v souladu se se zákonem číslo 90/2012 Sb. ------------------

2.4. Hlasování akcionářů --------------------------------------------------------------------------------------

Počet hlasů akcionáře se řídí počtem jeho akcií tak, že na každou jeho akcii ve jmenovité 

hodnotě 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun českých ) připadá jeden (1 ) hlas. Celkový počet 

hlasů ve společnosti je 200 (slovy dvě stě). Hlasování valné hromady se děje zvednutím ruky.  

-------------------------------------------------------- čl. 3 --------------------------------------------------------- ---

--------------------------------------------- Orgány společnosti------------------------------------------------

3.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury a ustavuje tyto orgány:- --------------



a) Valnou hromadu -------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Správní radu------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- čl. 4 --------------------------------------------------------- -

--------------------------------------------Konání valné hromady---------------------------------------------- 

 
4.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok nejpozději však do šesti měsíců 
od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo. Pozvánku na 
valnou hromadu zveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti nejméně 30 
dnů přede dnem konání valné hromady až do okamžiku konání valné hromady a současně ji 
zašle akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet 
dní před konáním valné hromady. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 
407 zákona o obchodních korporacích. 

4.2. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, 
jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.  

4.3. Nejprve se hlasuje vždy o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se 
postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávrhy jsou předkládány v pořadí, které odpovídá 
počtu hlasů předkládajícího akcionáře či jeho zástupce, a to od akcionáře majícího na valné 
hromadě nejvyšší počet hlasů. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o 
dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasuje se aklamací, zvednutím ruky akcionáře. 

4.4.Pokud s tím vysloví souhlas všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění 
požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Záležitosti, které 
nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat pouze tehdy, 
projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. 

 

----------------------------------------------------------- čl. 5 --------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------Správní rada----------------------------------------------------

5.1.Ustanovení a počet členů správní rady----------------------------------------------------------- 

Správní rada společnosti je volena v počtu 3 členů valnou hromadou. Členy správní rady jsou 

zpravidla voleni největší akcionáři nebo jejich zástupci. Členem správní rady může být jen 

fyzická osoba. Funkční období člena správní rady je 5(pět) let. -----------------------------------------

Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno správní 

radě, učiněno písemně a doručeno na adresu společnosti nebo osobně předáno na zasedání 

správní rady kterémukoliv z přítomných správní rady. Výkon funkce končí dne, kdy odstoupení 

projednala nebo měla projednat valná hromada, která povinna projednat odstoupení bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co odstoupení bylo 

společnosti doručeno.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.2.Zastupování společnosti a podepisování za společnost ---------------------------------------

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně. --------------------------------------- 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí 

svůj podpis kterýkoliv z členů správní rady samostatně. --------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------- čl. 6 ---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------Závěrečná ustanovení------------------------------------------------ 

6.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -



6.2.Akcie na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem správní rady společnosti.--------------- 

6.3. Vznik společnosti, vnitřní poměry společnosti, zrušení a zánik společnosti, jakož i veškerá 

práva a povinnosti související se společností anebo těmito stanovami se řídí právními předpisy 

České republiky.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.4. V případě, že některé ustanovení těchto stanov nebo jeho část se stane neplatným nebo 

nevynutitelným, nezpůsobuje taková neplatnost nebo nevynutitelnost neplatnost celkových 

stanov jako celku.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.5. V souladu s ustanovením §777, odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb. se společnost 

podřídila zákonu č. 90/2012 Sb.  obchodních korporacích jako celku.  

----------------------------------------------------------- čl. 7 ---------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Platnost a účinnost stanov-------------------------------------------- 

7.1.Tyto stanovy byly přijaty na valné hromadě společnosti konané dne 23.6.2021 a k tomuto 

dni nabývají platnosti a účinnosti.------------------------------------------------------------------------------- 

 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

25157744

Rok Měsíc IČ

ke dni

2020 12

31.12.2020

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

RSt market a.s.

Kpt. Jaroše 2960

Tábor

390 03

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště:

běžném

Číslo
řádku

a b c

Označení T E X T

1

minulém

2

Skutečnost v účetním období

Tržby za prodej výrobků a služeb 001I. 1 081 773,44976 131,27

Tržby za prodej zboží 002II. 26 675 495,1328 285 180,55

Výkonová spotřeba 003A. 22 856 810,1424 428 090,89

Náklady vynaložené na prodané zboží 004A.1. 20 012 636,6621 810 735,00

Spotřeba materiálu a energie 005A.2. 313 985,02337 873,20

Služby 006A.3. 2 530 188,462 279 482,69

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007B. 0,000,00

Aktivace (-) 008C. 0,000,00

Osobní náklady 009D. 4 366 663,004 222 986,00

Mzdové náklady 010D.1. 3 099 961,003 010 159,00

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 011D.2. 1 266 702,001 212 827,00

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 012D.2.1. 1 074 492,001 026 736,00

Ostatní náklady 013D.2.2. 192 210,00186 091,00

Úpravy hodnot v provozní oblasti 014E. 255 667,00277 382,00

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 015E.1. 255 667,00277 382,00

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 016E.1.1. 255 667,00277 382,00

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 017E.1.2. xx

Úpravy hodnot zásob 018E.2. xx

Úpravy hodnot pohledávek 019E.3. 0,000,00

Ostatní provozní výnosy 020III. 0,000,00

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 021III.1. 0,000,00

Tržby z prodaného materiálu 022III.2. 0,000,00

Jiné provozní výnosy 023III.3. 0,000,00

Ostatní provozní náklady 024F. 23 461,9726 903,62

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 025F.1. 0,000,00

Prodaný materiál 026F.2. 0,000,00

Daně a poplatky 027F.3. 11 046,009 732,00

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 028F.4. 0,000,00

Jiné provozní náklady 029F.5. 12 415,9717 171,62

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 030* 254 666,46305 949,31

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 031IV. 0,000,00

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 032IV.1. 0,000,00

Ostatní výnosy z podílů 033IV.2. 0,000,00

Náklady vynaložené na prodané podíly 034G. 0,000,00

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 035V. 0,000,00

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 036V.1. xx

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 037V.2. xx

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 038H. 0,000,00

Výnosové úroky a podobné výnosy 039VI. 0,000,00

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 040VI.1. xx



Číslo
řádku

a b c

Označení T E X T

1 2

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 041VI.2. 0,000,00

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 042I. 0,000,00

Nákladové úroky a podobné náklady 043J. 6 637,486 359,17

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 044J.1. xx

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 045J.2. 6 637,486 359,17

Ostatní finanční výnosy 046VII. 20 028,97100 773,66

Ostatní finanční náklady 047K. 161 670,77209 921,32

Finanční výsledek hospodaření (+/-) 048* -148 279,28-115 506,83

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 049** 106 387,18190 442,48

Daň z příjmů 050L. 21 090,0037 810,00

Daň z příjmů splatná 051L.1. 21 090,0037 810,00

Daň z příjmů odložená (+/-) 052L.2. 0,000,00

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 053** 85 297,18152 632,48

Převod podílu výsledku hospodaření společníkům (+/-) 054M. 0,000,00

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 055*** 85 297,18152 632,48

Čistý obrat za účetní období 056* 27 777 297,5429 362 085,48

Sestaveno dne:

Předmět podnikání:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Právní forma účetní jednotky:

Schváleno valnou hromadou dne:

16.02.2021



ROZVAHA
v plném rozsahu RSt market a.s.

Kpt. Jaroše 2960

Tábor

390 03

25157744

Rok Měsíc IČ

ke dni

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště:

2020 12

31.12.2020

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Běžné účetní obdobíČíslo
řádku

a b c

Označení A K T I V A Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto
3 41 2

AKTIVA CELKEM 001 -1 102 372,808 186 310,91 7 083 938,11 6 552 531,54

Pohledávky za upsaný základní kapitál 002A. x0,00 0,00 0,00

Stálá aktiva 003B. -1 102 372,801 627 406,36 525 033,56 328 054,31

Dlouhodobý nehmotný majetek 004B.I. 0,000,00 0,00 0,00

Nehmotné výsledky vývoje 005B.I.1. 0,000,00 0,00 0,00

Ocenitelná práva 006B.I.2. 0,000,00 0,00 0,00

Software 007B.I.2.1. 0,000,00 0,00 0,00

Ostatní ocenitelná práva 008B.I.2.2. 0,000,00 0,00 0,00

Goodwill 009B.I.3. 0,000,00 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010B.I.4. 0,000,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmnotný
majetek

011B.I.5. 0,000,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

012B.I.5.1. 0,000,00 0,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmnotný majetek 013B.I.5.2. 0,000,00 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 014B.II. -1 102 372,801 627 406,36 525 033,56 328 054,31

Pozemky a stavby 015B.II.1. 0,000,00 0,00 0,00

Pozemky 016B.II.1.1. 0,000,00 0,00 0,00

Stavby 017B.II.1.2. 0,000,00 0,00 0,00

Hmotné movité věci a jejich soubory 018B.II.2. -1 102 372,801 627 406,36 525 033,56 328 054,31

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019B.II.3. 0,000,00 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020B.II.4. 0,000,00 0,00 0,00

Pěstitelské celky trvalých porostů 021B.II.4.1. 0,000,00 0,00 0,00

Dospělá zvířata a jejich skupiny 022B.II.4.2. 0,000,00 0,00 0,00

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023B.II.4.3. 0,000,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek

024B.II.5. 0,000,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

025B.II.5.1. x0,00 0,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026B.II.5.2. 0,000,00 0,00 0,00

Dlouhodobý finanční majetek 027B. III. 0,000,00 0,00 0,00

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028B.III.1. 0,000,00 0,00 0,00

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající
osoba

029B.III.2. x0,00 0,00 0,00

Podíly - podstatný vliv 030B.III.3. x0,00 0,00 0,00

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031B.III.4. x0,00 0,00 x

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032B.III.5. x0,00 0,00 0,00

Zápůjčky a úvěry - ostatní 033B.III.6. x0,00 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034B.III.7. 0,000,00 0,00 0,00

Jiný dlouhodobý finanční majetek 035B.III.7.1. x0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
majetek

036B.III.7.2. x0,00 0,00 0,00



Běžné účetní obdobíČíslo
řádku

a b c

Označení A K T I V A Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto
3 41 2

Oběžná aktiva 037C. 0,006 573 813,31 6 573 813,31 6 212 520,37

Zásoby 038C.I. 0,004 218 794,01 4 218 794,01 4 363 329,77

Materiál 039C.I.1. 0,000,00 0,00 0,00

Nedokončená výroba a polotovary 040C.I.2. 0,000,00 0,00 0,00

Výrobky a zboží 041C.I.3. 0,004 218 794,01 4 218 794,01 4 363 329,77

Výrobky 042C.I.3.1. 0,000,00 0,00 0,00

Zboží 043C.I.3.2. 0,004 218 794,01 4 218 794,01 4 363 329,77

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044C.I.4. 0,000,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na zásoby 045C.I.5. 0,000,00 0,00 0,00

Pohledávky 046C.II. 0,001 204 361,44 1 204 361,44 683 541,08

Dlouhodobé pohledávky 047C.II.1. 0,000,00 0,00 0,00

Pohledávky z obchodních vztahů 048C.II.1.1. 0,00x 0,00 0,00

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049C.II.1.2. x0,00 0,00 0,00

Pohledávky – podstatný vliv 050C.II.1.3. x0,00 0,00 0,00

Odložená daňová pohledávka 051C.II.1.4. x0,00 0,00 0,00

Pohledávky - ostatní 052C.II.1.5. 0,000,00 0,00 0,00

Pohledávky za společníky 053C.II.1.5.1. x0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054C.II.1.5.2. xx 0,00 x

Dohadné účty aktivní 055C.II.1.5.3. xx 0,00 x

Jiné pohledávky 056C.II.1.5.4. x0,00 0,00 0,00

Krátkodobé pohledávky 057C.II.2. 0,001 204 361,44 1 204 361,44 683 541,08

Pohledávky z obchodních vztahů 058C.II.2.1. x1 183 091,28 1 183 091,28 563 656,73

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059C.II.2.2. xx 0,00 x

Pohledávky – podstatný vliv 060C.II.2.3. xx 0,00 x

Pohledávky - ostatní 061C.II.2.4. 0,0021 270,16 21 270,16 119 884,35

Pohledávky za společníky 062C.II.2.4.1. x0,00 0,00 0,00

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063C.II.2.4.2. x0,00 0,00 0,00

Stát - daňové pohledávky 064C.II.2.4.3. x2 268,00 2 268,00 96 910,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065C.II.2.4.4. x19 002,16 19 002,16 22 974,35

Dohadné účty aktivní 066C.II.2.4.5. x0,00 0,00 0,00

Jiné pohledávky 067C.II.2.4.6. x0,00 0,00 0,00

Krátkodobý finanční majetek 068C.III. 0,000,00 0,00 0,00

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069C.III.1. x0,00 0,00 x

Ostatní krátkodobý finanční majetek 070C.III.2. 0,000,00 0,00 0,00

Peněžní prostředky 071C.IV. 0,001 150 657,86 1 150 657,86 1 165 649,52

Peněžní prostředky v pokladně 072C.IV.1. x73 197,00 73 197,00 122 060,00

Peněžní prostředky na účtech 073C.IV.2. x1 077 460,86 1 077 460,86 1 043 589,52

Časové rozlišení aktiv 074D. 0,00-14 908,76 -14 908,76 11 956,86

Náklady příštích období 075D.1. x0,00 0,00 0,00

Komplexní náklady přístích období 076D.2. x0,00 0,00 0,00

Příjmy příštích období 077D.3. x-14 908,76 -14 908,76 11 956,86



Běžné
účetní období

Číslo
řádku

a b c

Označení P A S I V A

5

Minulé
účetní období

6

PASIVA CELKEM 001 6 482 307,777 083 938,11

Vlastní kapitál 002A. 5 557 010,725 709 648,45

Základní kapitál 003A.I. 2 000 000,002 000 000,00

Základní kapitál 004A.I.1. 2 000 000,002 000 000,00

Vlastní podíly (-) 005A.I.2. 0,000,00

Změny základního kapitálu 006A.I.3. 0,000,00

Ážio a kapitálové fondy 007A.II. 0,000,00

Ážio 008A.II.1. 0,000,00

Kapitálové fondy 009A.II.2. 0,000,00

Ostatní kapitálové fondy 010A.II.2.1. 0,000,00

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 011A.II.2.2. 0,000,00

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 012A.II.2.3. 0,000,00

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 013A.II.2.4. 0,000,00

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 014A.II.2.5. 0,000,00

Fondy ze zisku 015A.III. 0,000,00

Ostatní rezervní fondy 016A.III.1. 0,000,00

Statutární a ostatní fondy 017A.III.2. 0,000,00

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 018A.IV. 3 471 713,543 557 015,97

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 019A.IV.1. 3 471 713,543 557 015,97

Jiný výsledek hospodaření minulých let 021A.IV.2. 0,000,00

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 022A.V. 85 297,18152 632,48

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 023A.VI. 0,000,00

Cizí zdroje 024B. + C. 910 297,051 361 289,66

Rezervy 025B. 0,000,00

Rezerva na důchody a podobné závazky 026B.1. 0,000,00

Rezerva na daň z příjmů 027B.2. 0,000,00

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 028B.3. 0,000,00

Ostatní rezervy 029B.4. xx

Závazky 030C. 910 297,051 361 289,66

Dlouhodobé závazky 031C.I. 0,00216 176,73

Vydané dluhopisy 032C.I.1. 0,000,00

Vyměnitelné dluhopisy 033C.I.1.1. xx

Ostatní dluhopisy 034C.I.1.2. 0,000,00

Závazky k úvěrovým institucím 035C.I.2. 0,00216 176,73

Dlouhodobé přijaté zálohy 036C.I.3. 0,000,00

Závazky z obchodních vztahů 037C.I.4. 0,000,00

Dlouhodobé směnky k úhradě 038C.I.5. xx

Závazky - ovládáná nebo ovládající osoba 039C.I.6. 0,000,00

Závazky - podstatný vliv 040C.I.7. 0,000,00

Odložený daňový závazek 041C.I.8. 0,000,00

Závazky - ostatní 042C.I.9. 0,000,00

Závazky ke společníkům 043C.I.9.1. xx

Dohadné účty pasivní 044C.I.9.2. xx

Jiné závazky 045C.I.9.3. 0,000,00

Krátkodobé závazky 046C.II. 910 297,051 145 112,93

Vydané dluhopisy 047C.II.1. 0,000,00

Vyměnitelné dluhopisy 048C.II.1.1. xx

Ostatní dluhopisy 049C.II.1.2. 0,000,00

Závazky k úvěrovým institucím 050C.II.2. 0,000,00

Krátkodobé přijaté zálohy 051C.II.3. 0,006 056,18



Číslo
řádku

a b c

Označení P A S I V A

5 6

Běžné
účetní období

Minulé
účetní období

Závazky z obchodních vztahů 052C.II.4. 279 152,05429 096,75

Krátkodobé směnky k úhradě 053C.II.5. 0,000,00

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 054C.II.6. 0,000,00

Závazky - podstatný vliv 055C.II.7. 0,000,00

Závazky ostatní 056C.II.8. 631 145,00709 960,00

Závazky ke společníkům 057C.II.8.1. 0,000,00

Krátkodobé finanční výpomoci 058C.II.8.2. 0,000,00

Závazky k zaměstnancům 059C.II.8.3. 19 000,0015 000,00

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 060C.II.8.4. 119 696,00114 941,00

Stát - daňové závazky a dotace 061C.II.8.5. 285 793,00381 227,00

Dohadné účty pasivní 062C.II.8.6. 0,000,00

Jiné závazky 063C.II.8.7. 206 656,00198 792,00

Časové rozlišení pasiv 064D. 15 000,0013 000,00

Výdaje příštích období 065D.1. 15 000,0013 000,00

Výnosy příštích období 066D.2. 0,000,00

Sestaveno dne:

Předmět podnikání:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Právní forma účetní jednotky:

Schváleno valnou hromadou dne:

16.02.2021



Běžné účetní období od do

Minulé účetní období od do

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Daňové odpisy - použité metody

* rovnoměrné odpisy

B.2. Způsoby korekcí oceňování aktiv

B.2.1. Odepisování
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala 

metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.

* dlouhodobý hmotný majetek byl oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady + výrobní režie + správní režie

B.1.3. Cenné papíry a podíly
Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:

* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné aj.)

B.1.2. Dlouhodobý majetek
Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

Výdej ze skladu je účtován:

* průměrnými cenami

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.1. Způsoby ocenění a odepisování majetku

B.1.1. Zásoby
Účtování zásob je prováděno:

* způsobem A evidence zásob

Datum vzniku společnosti: 10.01.1997

*  Další doplňující údaje o účetní jednotce.

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Oddíl: B
Vložka: 816
 

Rozhodující předmět 

činnosti: Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

IČ: 25157744
DIČ: CZ25157744
 

Zapsána v obchodním 

rejstříku, který je veden: OR České Budějovice

Obchodní firma: RSt market a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2960, 390 03  Tábor

Právní forma:

01.01.2020 31.12.2020
01.01.2019 31.12.2019

1. Popis účetní jednotky

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2020
A. Obecné údaje
*  Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 

podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

* Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak

Zpracováno systémem Money S3

www.money.cz 1



Ohodnocení 
změny

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

 
Splatnost

nad 5 let

nad 10 let

 
Splatnost

nad 5 let

nad 10 let

181 a více    0,00    0,00

61-90    0,00    0,00

91-180    0,00    0,00

Do 30    0,00    1,00

31-60    0,00    0,00

Celkem    129,00    119,00

C.1.4. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období

91-180    9,00    0,00

181 a více    48,00    51,00

31-60    17,00    0,00

61-90    0,00    0,00

C.1.3. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů Běžné účetní období Minulé účetní období

Do 30    55,00    68,00

   0,00    0,00    0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00

Běžné účetní období Minulé účetní období

z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní

   0,00    0,00    0,00    0,00

C.1.2. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let

z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní
   0,00    0,00    0,00    0,00

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

C.1.1. Dlouhodobé pohledávky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let

Běžné účetní období Minulé účetní období

Obsah změny
Datum 
změny

Vliv na rozvahu Vliv na výkaz zisku a ztrát

B.6. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly

B.5. Odchylky od metod podle § 7 zákona o účetnictví

 Finanční vyjádření vlivu na

Způsob odchýlení od § 7 zákona o účetnictví majetek a závazky finanční situaci výsledek hospodaření

B.3. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

* Pevným kurzem určeným k 1.1., který je po celý rok stejný

B.4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

Druh opravné položky / oprávky Způsob stanovení OP Zdroj informací výpočtu OP

* zrychlené odpisy

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

*  Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 10.000,-  Kč do 40.000,- Kč se účtuje na účet 5013 -Spotřeba DHIM přímo do nákladů

B.2.2. Opravné položky a oprávky k majetku

Zpracováno systémem Money S3
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Zálohy, závdavky, 
zápůjčky a úvěry 

poskytnuté členům:
řídících orgánů

kontrolních orgánů

správních orgánů

Celkem

Zálohy, závdavky, 
zápůjčky a úvěry 

poskytnuté členům:
řídících orgánů

kontrolních orgánů

správních orgánů

Celkem

31.12. 
běžného úč. 

období
   12Průměrný přepočtený počet zaměstnanců    14    15    15    14

C.6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Stav k:
31.12. 

minulého úč. 

období

31.3. běžného 

úč. období

30.6. běžného 

úč. období

30.9. běžného 

úč. období

z toho: penzijní závazky    0,00    0,00    0,00

z toho: poskytnuté věcné    0,00    0,00    0,00

z toho: podmíněné závazky    0,00    0,00    0,00

Všechny závazky/dluhy    0,00    0,00    0,00

Všechny pohledávky    0,00    0,00    0,00

C.5. Pohledávky a závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze

Druh pohledávek / závazků
Celková 

výše

z toho: ÚJ v 
konsolidačn

ím celku

z toho: 
přidružené 

účetní 

jednotky

Splatnost Povaha a forma závazku

   0,00    0,00

   0,00    0,00

C.4.2. Položky nákladů mimořádné svým objemem nebo původem

 Běžné účetní období Minulé účetní období

Druh nákladu
Účetní 

hodnota
Povaha nákladu, příp. jeho původ

Účetní 

hodnota
Povaha nákladu, příp. jeho původ

   0,00    0,00

   0,00    0,00

C.4.1. Položky výnosů mimořádné svým objemem nebo původem

 Běžné účetní období Minulé účetní období

Druh výnosu
Účetní 

hodnota
Povaha výnosu, příp. jeho původ

Účetní 

hodnota
Povaha výnosu, příp. jeho původ

   0,00      0,00    0,00    0,00  
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

C.3.2. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících, kontrolních a správních orgánů - minulé účetní období

Výše Úrok Splatnost
Splaceno k 
rozvah. dni

Odpis k 
rozvah. dni

Prominuto k 
rozvah. dni

Způsob zajištění

   0,00      0,00    0,00    0,00  
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

C.3.1. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících, kontrolních a správních orgánů - běžné účetní období

Výše Úrok Splatnost
Splaceno k 
rozvah. dni

Odpis k 
rozvah. dni

Prominuto k 
rozvah. dni

Způsob zajištění

Celkem    0,00     0,00  

   0,00    0,00

   0,00    0,00

C.2.2. Závazky / dluhy kryté věcnými zárukami

 Běžné účetní období Minulé účetní období

Druh závazku / věřitel
účetní 

hodnota
forma / povaha záruky, příp. jméno 

ručitele

účetní 

hodnota
forma / povaha záruky, příp. 

jméno ručitele

Celkem    0,00     0,00  

   0,00    0,00

   0,00    0,00

C.2.1. Pohledávky kryté věcnými zárukami

 Běžné účetní období Minulé účetní období

Druh pohledávky / dlužník
účetní 

hodnota
forma / povaha záruky, příp. jméno 

ručitele

účetní 

hodnota
forma / povaha záruky, příp. 

jméno ručitele

Celkem    0,00    1,00
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