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I. Předmluva 
 
Finanční skupina Moventum je dobře zavedená v Polsku a Lucembursku, kde je licencovaná jako investiční společnost a dohlíží na 
ni Komise de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Zaměřuje se na poskytování investičních služeb souvisejících s investičními 
fondy. Plánuje dále rozvíjet úspěšný model distribuce investičních fondů Moventum S.C.A. v současnosti nastavený v České 
republice. Vzhledem k výraznému růstu investic zprostředkovaných investičními zprostředkovateli v posledních několika letech 
skupina Moventum postupně zvyšuje svou přítomnost na českém trhu. 
 
V důsledku novely zákona o podnikání na kapitálových trzích, která vstoupila v platnost 3. ledna 2018, ztratili čeští investiční 
zprostředkovatelé právo převádět pokyny svých klientů přímo na zahraniční investiční společnosti. Tato činnost je nyní omezena 
na obchodníky registrované a licencované v České republice. 
 
Za účelem pokračování své činnosti na českém trhu tedy skupina Moventum založila společnost Moventum a.s. se sídlem v České 
republice (Brně). Společnost po registraci 8. září 2017 požádala Českou národní banku o povolení k činnosti jako obchodník 
s cennými papíry. Licence byla udělena 23. května 2019. 
 
Rozsahem činnosti společnosti Moventum a.s. je poskytovat jako obchodník s cennými papíry v České republice tyto investiční 
služby:  
a) příjímání a předávání pokynů  
b) investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji. 
 
V souladu s povolením ČNB je činnost Moventum a.s. omezena na předávání pokynů klientů investičních zprostředkovatelů na 
společnost Moventum S.C.A. v Lucembursku jako společnost nabízející investiční nástroje. 
 
Činnosti Moventum a.s. byly v roce 2020 předmětem kontroly České národní banky. Inspekce neodhalila žádné zásadní nedostatky, 
které by měli dopad do hospodaření nebo činnosti společnosti. 
 
Vedle současné činnosti se společnost zaměřuje na získávání nových obchodních partnerů a další zefektivnění provozu. Toho je 
dosaženo např. přesunutím kanceláře na nové místo a kontinuálním rozvojem a zlepšováním provozních postupů. 
  



   4 / 8 

II. Základní informace o společnosti (§ 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.) 

A. Právní vztahy 
 

Společnost: Moventum a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno (od 21.10.2020, dříve Holandská 
878/2,  Štýřice,  639 00 Brno) 

Identifikační číslo: 06413404 

Předmět činnosti: výkon činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleném 
dle zvláštního zákona:  

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a 
to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění,  
- podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., v platném 
znění, investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy 
obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními 
nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 
písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění. 

 

Datum založení: 08.09.2017 

Statutární orgán: Představenstvo 

Za společnost jednají: Andreas Pál, Adam Sąsiadek, Daniel Melichar 

Další orgány společnosti: Dozorčí rada 

Základní kapitál: 2.000.000,00 Kč 

Rozvahové datum: 31.12.2020 

Vykazované období: 01.01.2020 – 31.12.2020 
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B. Organizační struktura 
 
Organizační struktura společnosti je graficky znázorněna na ilustraci. 
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III. Rozvoj činností a postavení účetní jednotky (§ 21 odst. 1 a 4 zákona č. 563/1991 Sb.)  
 
Společnost dosáhla následujících hospodářských výsledků: 
 

v tis. Kč Zisk / ztráta Čistý obrat Rozvaha celkem 

Vykazované období 461 4.646 2.631 

Minulé období -4.052 1.880 3.141 

Období před minulým -3.712 7 3.659 
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IV. Finanční ukazatele 
 

• Kapitálové poměry 

Kapitálový poměr CET1 1,873 

Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 1,041 

Kapitálový poměr T1 1,873 

Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 764 

Celkový kapitálový poměr 1,873 

Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 395 

 
• Poměrové ukazatele 

Zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů) 31,88% 

Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál) 40,45% 
Rentabilita aktiv (ROA – čistý zisk/bilanční suma) 17,54% 
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů) 15,99% 

Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) 28,08% 

Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb) 10,15% 
Správní náklady na jednoho pracovníka (v tis. Kč) 519,92 



   8 / 8 

V. Události po rozvahovém dni (§ 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb.) 
 
Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na svoji činnost a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na 
předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2020 zpracována za předpokladu, 
že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.  

VI. Předpokládaný vývoj činnosti (§ 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.) 
 
Společnost hodlá rozvíjet své současné fungování. 

VII. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (§ 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb.) 
 
Společnost není aktivní ve výzkumu a vývoji. 

VIII. Nabytí vlastních akcií (§ 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb.) 
 
V průběhu účetního období společnost nenabyla žádné vlastní akcie. 

IX. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů (čl.  21 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 563/1991 Sb.) 

 
Společnost není aktivní v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. 

X. Pobočka nebo jiná část v zahraničí (§ 21 odst. 2 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb.) 
 
Společnost nemá žádnou pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

XI. Další informace (§ 21 odst. 2 písm. g) zákona č. 563/1991 Sb.) 
 
Další finanční či nefinanční informace nejsou zvláštními právními předpisy vyžadovány. 

XII. Finanční výkazy 
 
Finanční výkazy jsou uvedeny v příloze. 

XIII. Zpráva o vztazích 
 
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za účetní období 2020 je uvedena v příloze. 

XIV. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 
 
Stanovisko auditora je uvedeno v příloze. 
 
V Brně dne 30.4.2021 
 
 
 
Andreas PÁL    Adam SĄSIADEK    Daniel MELICHAR 
předseda představenstva Moventum a.s. člen představenstva Moventum a.s.  člen představenstva Moventum a.s 



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Rozvaha

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky Moventum a.s.
Sídlo Bašty 413/2, 602 00 Brno

IČ:  064 13 404
Aktiva ke dni: 31.12.2020

AKTIVA č. řádku  Brutto  Korekce  Netto 
 Stav v min 
úč.období 

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 1 879                -                     1 879                334                    

v tom: a) splatné na požádání 6 1 879                -                     1 879                334                    

10 Dlouhodobý hmotný majetek 22 264                    10-                      254                    -                     

11 Ostatní aktiva 24 443                    443                    2 730                
13 Náklady a příjmy příštích období 26 55                      55                      77                      

Aktiva celkem 27 2 640                10-                      2 631                3 141                



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Rozvaha

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky Moventum a.s.
Sídlo Bašty 413/2, 602 00 Brno

IČ:  064 13 404
Pasiva ke dni: 31.12.2020

PASIVA č. řádku Stav v běž. 
úč.období

 Stav v 
min.úč.období 

4 Ostatní pasiva 37 410                       1 515                   

5 Výnosy a výdaje příštích období 38 77                         43                         

6 Rezervy 39 270                       170                       
c) ostatní 42 270                       170                       

8 Základní kapitál 44 2 000                   2 000                   
z toho: a) splacený základní kapitál 45 2 000                   2 000                   

12 Kapitálové fondy 53 7 195                   7 195                   

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 58 7 783-                   3 730-                   

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 59 461                       4 052-                   

Pasiva celkem 60 2 631                   3 141                   

-                        -                        

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky

akciová společnost

obchodník s cennými papíry

30.04.2021



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Výkaz zisku a ztráty

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky Moventum a.s.
Sídlo Bašty 413/2, 602 00 Brno

IČ:  064 13 404
Ke dni: 31.12.2020

VÝKAZ 
ZISKU A 
ZTRÁTY č.řádku

 Stav v 
běž.úč.období 

 Stav v 
min.úč.období 

7 7. Ostatní provozní výnosy 12 4 646                    1 880                   

8 8. Ostatní provozní náklady 13 3 035                    5 266                   

9 9. Správní náklady 14 1 040                    496                      
v tom a) náklady na zaměstnance 15 1 012                    483                      
z toho: aa) mzdy a platy 16 790                       361                      
ab) sociální a zdravotní pojištění 17 222                       122                      
b) ostatní správní náklady 18 28                          13                        

11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 20 10                          -                       

17 17. Tvorba a použití ostatních rezerv 26 100                       170                      

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 28 461                       4 052-                   

24 24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 461                       4 052-                   

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky

obchodník s cennými papíry

akciová společnost

30.04.2021



Moventum a. s.      Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2020 
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Moventum a. s.      Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2020 

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 
 

Název:      Moventum a. s. 
Sídlo:      Bašty 413/2, Brno – město, 602 00 Brno 
IČ:      064 13 404 
Právní forma:     akciová společnosti 
Zápis společnosti do obchodního rejstříku:  8. září 2017 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7826 
Účetní období:     kalendářní rok 
Jediný akcionář:     Moventum Sp. z o. o. 
      02-577 Varšava 
      ul. Cybernetyki 21     
      Polská republika 
 
Akcie:   1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě  

ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč 
Základní kapitál:     2 000 000 Kč  
Splaceno:     2 000 000 Kč (100 %) 
 
 
Statutární orgán – představenstvo – počet členů 3: 
Předseda představenstva:   Andreas Pál 
      83128 Halfing, Leitenweg 2a, 
      Spolková republika Německo 
Den vzniku funkce:    18. července 2018 
Den vzniku členství:    13. července 2018 
 
Člen představenstva:    Adam Sasiadek 

30-376 Krakow, Ul. Sodowa 44a,  
Polská republika 

Den vzniku členství:    13. července 2018 
 
Člen představenstva:    Daniel Melichar    
      U Uranie 1583/27, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Den vzniku členství:    10. září 2019 
 
Za představenstvo jedná předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 
 
 
Dozorčí rada – počet členů 2: 
Člen dozorčí rady:    Stanislaw Boguś 
      02-811 Varšava, Pustułeczki 16/15 
      Polská republika 
Den vzniku funkce:    8. září 2017 
Den vzniku členství:    8. září 2017 
 
Člen dozorčí rady:    Roman Lewszyk 
      L-2629, Lucemburk, 4 Rue Tubis, 
      Lucemburské velkovévodství 
Den vzniku členství:    13. července 2018  
 
 
 
 
 
 



Moventum a. s.      Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2020 

Předmět podnikání: 
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
 
Výkon činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleném dle zvláštního zákona: 
- přijímání a předávaní pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. B) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění, 
- podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění, investiční výzkum a 
finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování 
s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění. 
 
Změny provedené v obchodním rejstříku v účetním období 2020: 
Dne 12. listopadu 2020 byla zapsána změna sídla na adresu Bašty 413/2, Brno – město, 602 00 Brno (do té doby 
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno) 
 
 
Společnost ve sledovaném účetním období nevlastnila podíl na základním kapitálu jiných obchodních 
společností a nebyla v žádném subjektu společníkem s neomezeným ručením. 
 
Členům statutárního a dozorčího orgánu nebyly poskytnuty odměny v roce 2020. 
 
Členům statutárního a dozorčího orgánu nebyly poskytnuty žádné půjčky, záruky ani jiná peněžní 
anebo naturální plnění. Společnost nemá žádné sjednané penzijní závazky související s členem 
statutárního orgánu. 
 
Podle rozhodnutí ze dne 23. května 2019 Česká národní banka udělila společnosti povolení k činnosti 
obchodníka s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
v rozsahu služeb specifikovaném v rozhodnutí (dále „Bankovní licence“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moventum a. s.      Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2020 

2. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY 
OCEŇOVÁNÍ 

   

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2019 byla společnosti udělena Bankovní licence, bylo nutné v 
souladu s § 7 odst. 4) zákona o účetnictví, sestavit účetní závěrku v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
bankami a jinými finančními institucemi (dále „Vyhláška 501“). 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, 
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky 
pokračovat ve svých aktivitách. 
Účetní závěrka k 31.12.2020 byla sestavena v souladu s Vyhláškou 501 
 
Způsob ocenění majetku 

- dlouhodobý majetek, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovací cenou 
- peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jmenovitými hodnotami 
- pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou 
- závazky jmenovitou hodnotou 

 

Způsob účtování o zásobách 

- společnost během účetního období 2020 nevlastnila žádné zásoby 

 

Způsob odpisování dlouhodobého majetku 

- společnost během účetního období nevlastnila dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek 
- společnost během účetního období pořídila drobný dlouhodobý majetek, přičemž položky 

v jednotkovém ocenění od 2 000 – 40 000 Kč jsou účetně odepisovány (nábytek – 5 let, ostatní 
zařízení – 3 roky) 
 

Tvorba opravných položek 

- společnost v účetním období netvořila opravné položky 

 

Tvorba rezerv 

- rezervy jsou tvořeny k pokrytí závazků (výdajů), u nichž je znám účel a stupeň pravděpodobnosti, že 
plnění nastane, přičemž není známá přesná částka nebo datum plnění. 
Použití rezerv je možné pouze k účelům, pro které byly vytvořeny. 

 

Přepočet majetku a závazků v cizí měně 

- transakce v cizích měnách jsou přepočítávány denním kurzem České národní banky, platným k datu 
uskutečnění transakce 

- aktiva a závazky vyjádřené v cizích měnách jsou k okamžiku sestavení účetní závěrky přepočteny 
kurzem České národní banky, platným k tomuto dni 

- kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu majetku a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky jsou 
proúčtovány na vrub finančních základů nebo ve prospěch finančních výnosů 
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Ocenění reálnou hodnotou 

- společnost nevyužívá reálnou hodnotu k ocenění majetku a závazků 

 

Daň z příjmů právnických osob 

- ve sledovaném účetním období účetní jednotka neúčtovala o nákladu z daně z příjmů právnických 
osob vzhledem ke kumulovaným uplatitelným ztrátám minulých období 

- odložená daňová pohledávka za rok 2020 byla vypočtena ve výši 1 343 tis. Kč a je tvořena z titulu 
zaúčtovaných rezerv a neuplatněných daňových ztrát vygenerovaných v minulých obdobích 

- společnost z důvodu opatrnosti o odložené daňové pohledávce neúčtuje 
 

Náklady na výzkum a vývoj 

- společnost neeviduje žádné náklady na výzkum a vývoj 

 

Regulatorní požadavky 

- společnost je povinna dodržovat regulační požadavky České národní banky, sekce regulace a dohledu 
nad kapitálovým trhem, zejména limity kapitálové přiměřenosti 
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3. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 
 

3.1 Podíly s rozhodujícím nebo podstatným vlivem  

Společnost nemá podíly v jiných účetních jednotkách. 

 

3.2 Pohledávky z obchodního styku 

 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
MOVENTUM S. C. A. 305 0 
12, Rue Eugene Ruppert, Luxembourg   
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4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

4.1 Pohledávky za bankami 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Běžné účty splatné na požádání 334 1 879 

 

 

4.2 Dlouhodobý hmotný majetek  

Společnost v roce 2020 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 264 tis. Kč. 

   
  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Brutto  0 264 
Odpisy za rok 0 10 
Oprávky celkem 0 10 
Netto 0 254 

 

 

4.3 Ostatní aktiva 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Pohledávky ze zúčtování se státním rozpočtem 305 87 
Zaplacený deposit – nájem 87 93 
Pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů 305 263 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Moventum Sp.z o.o. 2 033 0 
Celkem 2 730 443 

 

Společnost neeviduje pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. 

Společnost k 31. 12. 2019 vykazovala pohledávku za Jediným společníkem z titulu jeho závazku navýšit vlastní 
kapitál formou poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 2 033 tis. Kč. Tato pohledávka 
byla splněna v průběhu roku 2020. 

 

4.4 Náklady příštích období 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Náklady příštích období 77 55 

   
 

V položce náklady příštích období jsou evidovány dopředu hrazené služby v celkové částce 54 tis. Kč, zejména 
nájemné a související služby (2019: celkem 77 tis. Kč). 
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4.5 Závazky 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů 1 442 243 
Závazky vůči zaměstnancům 42 88 
Závazky vůči správě sociálního pojištění 17 40 
Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 7 17 
Závazky vůči finančnímu úřadu 7 22 
Celkem 1 515 410 

 

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší než 5 let. 

 

4.6 Výdaje příštích období 

  v tis. Kč 

  31.12.2019 31.12.2020 

Výdaje příštích období 43 77 
 

V položce výdajů příštích období je evidováno účtování časového rozlišení ve výši 77 tis Kč (2019: 43 tis.) 

 

 

4.7 Rezervy 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Rezerva na audit 70 70 
Rezerva na penále 100 0 
Rezerva na bonusy 0 200 
Celkem 170 270 

   
 

4.8 Vlastní kapitál 

V účetním období došlo k následujícím změnám v hodnotě vlastního kapitálu: 

     v tis. Kč 

  
Základní 
kapitál 

Ostatní 
kapitálové 
fondy 

Nerozdělený 
zisk, 
neuhrazená 
ztráta 

Hospodářský 
výsledek 
běžného 
období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek k 31. 12. 2019 2 000 7 195 -3 730 -4 052 1 413 
Převod ztráty minulého období 0 0 -4 052 4 052 0 
Příspěvek mimo základní kapitál 0 0 0 0 0 
Přecenění dlouhodobého fin. majetku 0 0 0 0 0 
Hospodářský výsledek za běžné období 0 0 0 461 461 
Zaokrouhlení 0 0 -1 0 -1 
Zůstatek k 31. 12. 2020 2 000 7 195 -7 783 461 1 873 
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4.9   Správní náklady 

Položka správní náklady v celkové výši 1 040 tis Kč (2019: 496 tis. Kč) obsahuje zejména následující položky: 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Mzdové náklady 361 790 
Sociální a zdravotní pojištění 122 222 
Ostatní správní náklady 13 28 
Celkem 496 1 040 

   
 

4.10  Ostatní služby 

Položka ostatní provozní náklady v celkové výši 3 035 tis Kč (2019: 5 266 tis. Kč) obsahuje zejména následující 
položky: 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Účetnictví, daně, audit 581 534 
Právní služby 2 701 55 
Propagace 257 67 
Kancelářské služby 510 527 
Konzultační služby 538 1 199 
Inzerce 195 40 
Poštovné, kurýr 146 37 
Telefon 12 18 
Cestovné 94 74 
Kurzové ztráty 100 147 
Ostatní 132 337 
Celkem 5 266 3 035 

 

 

4.11  Ostatní provozní výnosy 

Položka ostatní provozní výnosy v celkové výši 4 646 tis Kč (2019: 1 880 tis. Kč) obsahuje zejména následující 
položky: 

  v tis. Kč 
  31.12.2019 31.12.2020 
Tržby z prodeje služeb 1 849 4 546 
Kurzové zisky 29 100 
Ostatní 2 0 
Celkem 1 880 4 646 

   
 

4.12  Zaměstnanci 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 činil 2 osoby (v roce 2019: 2 osoby). 
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5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ZÁVĚRKY 
 

Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na svoji činnost a dospělo k závěru, že nemají 
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 
31.12.2020 zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
 

 

Účetní závěrka byla schválena představenstvem společnosti. 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky:   30. 04. 2021 

V Brně dne:     30. 04. 2021 

 

 

Andreas Pál     Adam Sasiadek 

předseda představenstva    člen představenstva 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a subjekty ovládanými stejnou 

ovládající osobou za účetní období  
01.01.2020 – 31.12. 2020 

 

Zpráva je sestavována v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK" – Zákon o obchodních korporacích) statutárním orgánem ovládané osoby 
za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020 a uvádí veškeré nám známe informace týkající se vztahů mezi níže uvedenými 

subjekty, s přihlédnutím k jejich významu. 
 

1. Seznam propojených subjektů, role ovládané osoby 

 

1.1. Ovládaná osoba (v souladu s § 74 ZOK) 
 

Zpracovatelem této zprávy o vztazích a zároveň ovládanou osobou v souladu s § 74 ZOK během účetního období, pro 

které je tato zpráva o vztazích sestavena, byla: 

 

Společnost: Moventum a.s. 
Sídlo: Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno 

Identifikační číslo společnosti: 06413404 

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, spisová položka 7826 

 

1.2. Ovládající osoba (v souladu s § 74 ZOK) 
 

Ovládající osoba ve smyslu §74 ZOK za celé účetní období, pro které je tato zpráva o vztazích sestavena, byla: 
 

Název/společnost: Moventum sp. z o.o. 
Sídlo: ul. Cybernetyki 21, Warszawa, Polsko 

Identifikační číslo společnosti: 0000042197 

Zápis do obchodního rejstříku: Okresní soud hlavního města Varšavy, KRS 0000042197 

Vztah k ovládané osobě: mateřská společnost 
 

1.3. Subjekty ovládané stejnou ovládající osobou 

 

Subjekty ovládané stejnou ovládající osobou během účetního období, pro které je sestavována tato zpráva o vztazích, 
byly: 

 

Název/společnost: Moventum S.C.A. 
Sídlo: 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

Identifikační číslo společnosti: B 75.930 

Zápis do obchodního rejstříku: Obchodní rejstřík v Lucembursku 

Vztah k ovládané osobě: sesterská společnost 
 

Název/společnost: MOVENTUM Holdings SA 

Sídlo: 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

Identifikační číslo společnosti: B 124.292 

Zápis do obchodního rejstříku: Obchodní rejstřík v Lucembursku 

Vztah k ovládané osobě: sesterská společnost 
 

Organizační diagram výše uvedených subjektů je součástí přílohy 1. 
 

1.4. Úloha ovládané osoby, metody a prostředky kontroly 

 

Ovládaná osoba je ze 100 % vlastněna ovládající osobou (viz bod 1.2).  
 



Stránka 2 
 

Metody a kontrolní prostředky jsou omezeny na vztah dceřiné společnosti jako ovládané osoby a mateřské společnosti 
jako ovládající osoby. 

 

2. Seznam úkonů provedených v posledním účetním období na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo 

ovládaných subjektů. 

 

Tento bod v souladu s § 82 odst. 2 písm.  d)  ZOK uvádí všechny úkony provedené v posledním účetním období na popud 

nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných subjektů, pokud se takový úkon týkal aktiv přesahujících 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby stanovený v souladu s poslední konečnou účetní závěrku. 
 

V účetním období, pro které je sestavována tato zpráva o vztazích, byly provedeny následující úkony, které by splňovaly 
definici uvedenou ve výše uvedeném odstavci: 
 

• Prodej služeb ve výši 3,815 tis. ovládanou osobou Moventum a.s. jiné ovládané osobě (Moventum S.C.A.) 
 

• Kapitálové vklady ovládající osoby (Moventum sp. z o.o.) ovládané osobě (Moventum a.s.): 
  

Datum dohody Výše příspěvku v EUR Datum platby Částka platby v EUR 

1 26.09.2019 40 000,00 19.02.2020 40 000,00 

2 30.12.2019 40 000,00 20.03.2020 40 000,00 

 

3. Seznam vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanými osobami 
 

Ovládající a ovládaná osoba nebo ovládaná osoba a subjekty ovládané stejnou ovládající osobou uzavřely následující 
smlouvy: 

• Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. července 2019 mezi Moventum S.C.A. a Moventum a.s. – Moventum 
a.s. poskytuje služby společnosti Moventum S.C.A. 

• Smlouva o poskytování IT služeb ze dne 1. července 2019 mezi Moventum S.C.A. a Moventum a.s. – Moventum 
S.C.A. poskytuje služby společnosti Moventum a.s. 

 

4. Posouzení, zda byla ovládané osobě způsobena újma, a posouzení náhrady škody podle § 71 a 72 ZOK 

 

Ovládané osobě nebyla v účetním období, pro které je tato zpráva o vztazích sestavována, způsobena žádná újma. 
 

5. Hodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ze vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou 
osobou a subjekty ovládanými stejnou ovládající osobou 

 

Vztahy mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a subjekty ovládanými stejnou ovládající 
osobou jsou z hlediska výhod neutrální a nevedly k žádnému riziku pro ovládanou osobu. 
 

V Brně dne 30.03.2021  

 

 

 

Daniel Melichar 

člen představenstva Moventum a.s. 
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Příloha 1 

Organizační diagram 

 

 

 
 



 

 
 
 

Moventum a.s. 

Z P R Á V A 

O AUDITU 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
K 31. PROSINCI 2020   



 

  2 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
Tato zpráva je určena pro akcionáře společnosti 

 

Moventum a.s. 
Sídlo společnosti: Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00 

IČ: 064 13 404 
Právní forma společnosti: akciová společnost  

Hlavní (převažující) činnost: výkon činnosti obchodníka s cennými papíry dle povolení vydaného 
Českou národní bankou 

Rámec účetního výkaznictví: české účetní předpisy 
 

 

Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Moventum a.s. (dále také „Společnost“) sestavené 
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok 
končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti 
Moventum a.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro 
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem 
přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme 
shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán 
Společnosti. 

 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
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vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu (představenstva) a dozorčího orgánu (dozorčí rady) Společnosti za 
účetní závěrku 
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s 
výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí orgán. 

 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše 
uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za 
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí  
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 
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• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v 
této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z 
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

 

Grant Thornton Audit s.r.o. 
Auditorská společnost 

Pujmanové 1753/10a, Praha 4 
Evidenční číslo oprávnění 603 

 
 

V Praze dne 30. dubna 2021 

 

 

-------------------------------------------- 
Ing. Milan Pašek 

Auditor evidenční číslo oprávnění 2112 
Jednatel 
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