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Óeská námořni plavba a's.
Výroční zpráva k 3í. prosinci 20í3

j zpÍáVa pledstavenslva o podn kaleské činnoslispo ečnoslia stavuje]ího majelku
lnfom ace o spo éčnosti

' Č nnosl společnosli
v zDld\a o ááŽ'.h n-7 oJédá ] áo'ádá-o- osobol d o ýljá2lcl Íezl

.i,roanor osoto_ a o:utn'r r osoÓá1l oiad"nýfl sej"oJo!lád4 !'o)obÓ-
V' zpráVaauditora a účelnizávěrka

Pledslavenslvo spole čnosti zp lácovalo lulo zpÍáÝu dle UslánovenÍ obchodnlho zákonlk!-
7ákÓn5]3/1991 sb vezněníoLainémk31 122013

l' zpráva představenstva o podňikatelské činnosti
společnostia stavu jejího majetku

činnosl otedsravenswa
Ř"J"l,ji"''".x" c*." -;Ío_'l pláÝb} a ! ldd e ren Č\o d', 2a lo' 20'2 s" }onalá

3'5 2o13. V obdobi mez] vélnými hromadam ie společnost řÍzéna plédstavenstvem V rc€

'nll 
ďÍÓ!éÓ Dieoía'en.No ve clo/e- preosedá p'eoslaýerssa lnq Pel'l'oťel

-.-.iJ""" "l "i"*u'*"lJc 
H"l.'á Aoef a !'e- pÍedqá.ensNé Vaoll'' Máoll

c*' "" r,l'*ra,j w*h 6.2oI] oo.loupl 7--'sfol . oleds.Jver'N" á zlun((e
i "-*i'*", a"ala'"'q'" 'e oa l' 520l3 Fee'a Ale ) Óylé oiedslé]en'hen
!ooplovana ě .le-á piPdqa'erJtc á 7\ole'á oÓ lL+re Ť 'loÓ'éo'edy oied\lé'€astvá
2A.5.2413.
Ěi"o'iĚ""".t"" er.rp a's. se v.oce 2o]3 seš]o na dvánácti zasedáních a pňiao řadu

'",""o"_i' 
o', '"r."' z"t'-to <c p'o'o7'|n olá7ián' 'ooecno!ll' 'nýeí'érl íešenlT

non edá/él zá d uŽnilÝ o'qán 7é'' l- á pereon.nlTl 2á ežiloslŤ c oobl"á' c ř soud- n

'Óofo /souhd' sp n!aiel9ljnAnqe1 9('va"n/Í'aorcJ /élro_ Íonadou se cN"

'. i."t.d l' na aoráýu nemoý lo'lL V ceslě repub i(e
sl'v m:iélku soolečnosti k 31'I2' 20l3
pi" 

^,'t"^"i rc''"- 1oiÓvo>l 122Ó\.o39ahaá |'.'3265GBP
r.remoultv mal"tut ouaouv " 

poremky) ]e Umistěn v lěchto okaitách]
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ga''e' p'odF'né' \V'ob'a á'ésláJ!(e iddová ! ld

3)v P.aze 6 - býoÝý dúm

ll' lnformace o společnosti

lč:
Dlč:

lr MěŠiského soudu v PÍazé'

Óéská námořnÍ otávba a.s'
-2ech oceans: pp'nq Jol l slo l co' !iázy(e á'o a'éŤ)

i..PmLi[á ]63 Plahá 1o-slraŠnce Psc 100 99
inlóa.os'cz. sNcose
00001082
c200001032
lrěslský soud V Praz€
oddíl B }cov , vložka 39
27 března 1959 na dobuné!Íčilou
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c6lkový poĚet vydáňý.h cénných papi.ú: k3l pÍosinc 2013]e137310kusúakci
Jmenoviá hodnota: 950 Kó ná]édnu akci

Fo.ma a podobaakciil na májilele' zaknihované
Pozi€é si'olečnosti v podnikalels(éň geskupeni k31.12.2013| ÓNP ás ]€ mal€řskou
.po e(nÓ<' d.-j ne.oolF:-oJ Éo.' C o 9.UM\US l ŤD l -dk'-' p'o.esJ i /idale
a\o". rd.'' 90oopod've.po"rno''l] lRcoLoPlolDlNc -D heá('''; Nod'
Jlc.l.' looo. pod' v- špo|eČ'osl', aNP d. d;' d7 '00oo poo' .e sooe' Ó.
o 'sl-oLsL á < ' 50oo poo'|.e _poe(rc9' DFy -Tlr'PUs d ' Ó006 ooo||'e9ooeč-Ó<t
,^ NFHoJ 'l ". 'oJ 2 oFo á. c\r á. ..rá U7duFao o\ áda('
smouvu sžédno! společnosti. ČNP áŠ némá žádnou oÍgaízačni jednotku se siden

De')p'5u Ž /.-"J'-' o oeoozla'e .n l h pJp' ddlL to' c- pos'onl'"d'''Jr'
hrÓmádv ŠpoleČnosl CNP á 5 nén ov]adanou rŠ.bou

lll.činnost společnosti

Hlávni činnosií čNP á's e pronáiem a spráVa Vlastnich prona]atých neúovilosti VČR
V oblast VýŽkUmU á VýVo]e a ochrányžVotniho pÍosliedičNP a's' nemá žádné aktivly

Přácovněprávni vztáhy při poó1U 12 zaňěstnancť]
VÍoce 2o]3 by] pdúérný poč€l zaměslnancú
spoléčnost 9 Vlechn cké splávě nemovtosli

Meziročni aokés lžeb ]e oV ivněn ze]ména zménšením poč1u pÍonajiméných býovýclr
eÓnÓ€k ldnJlJn Di.oden ó D'eoe.ar /holie.asl-c!.ralÍ U oel'l1é-éJi!"r
ne dÓlÓiJeno ho_oodél9l..ó '''oF c 'V'\ \o+U'q 'e nabloty p'o'ál1ú do' á''
k oo.lF<L Pn zá o'oréjé' .F Z.]).-. f_l'UJ'l t-ea' lú o'Óolou2F1 doo. l 7lckJa
';v l za|eň .' 

o p'o-cen \áop"_ fnJ ene'o 
'' 

1al'' Jú l sLzeo dal' Šlo_Dd' ooré1o
e;oýýovJ- ..áj...'' -Uleo ae1n\-1 c ojra7 'J oob'o' oo'ě9'>od'lho
) oezproo'_ or o porarr 'e>( po:ada\'r -aeŤl'L' pede\'ln 'ě'5

čNP as zaišťUe spráVu a údžb! vlaslnich nemovlosti' dáe zajišťu]é pronájmy VláslníČh
ň.ň.Vbíi; ldMaarnim oÍoslředkv i Drostředniclvim íéá lních kanceláří od spoječnosli
oUEsTHoUsE as je VdlÓUhodobém proná]mu br'tový dúm V Práze 6 a od spÓečnoslj
DÉxTEMPUS as ]evdolhodobém pÍonájmu braÓVý dúm v PÍaze 3'
P'J'oépodo;' - o1.lFd.ei 7 Ó'."'é ,'Jó(e ' oba'll o'oné'Íú ' eio! jo''I d s'a|''7''iJ
rc.oÓoáa.é |L&ó ié /-o':en pá.éb' roal/ .á'é._1 \d'ú.ú ob.ň ool edá'el

,i'."'.*m.n o'" " se p'Ó'o lllé pÍá'' "n \zláh so'Jse'd' sp'oné'Íé1
nemo\ lénÓ md e'NL i No é. Fon"'e b_ď o 

^nal 
an' o L7'''o n4érneno nebÓ o'oof

"."'.i" -' *"""'" / 'Ó'd' m spo'' ld' se 2"oo(e dořalJ n'o'l
oru,a zi zineno 'e Dlo"D. 1 ť\P a. lple9 poztr''l' .''eo'l ".'.ÍY - _e rÓ'd' J

9ool'' oomýréne po/Jod.tJ cNo J ' rco/J dooo"'d .JÉse'/ 'o'|'oeř na á'_á'
sir'"' c''p a s ."' o-o'ío 9pÓf ].soo-. 7oušoo"T ov trnt si L' c\D á 9

jsou bez vážně]šich pob émú'
12 z loho 3 vřízeni a admnjslraljvě

TubÝ z oÍoná mu nemovlÓs]i l
oslztnl ÓÍÓvÓzni lžbv a výnosv
Výnosv z d ÓUhÓdobého lin maielku a orodeie cP

oslalni finančni VýnoSv/nákladv 185



Vývoi hospodaieni čNP a's.
An V roce 2o13 se.ezměnillrénd započatý jŽ zminěnou svělovou ekonom ckou kriŽl' ktérý
sé pÍÓjevuje V n]žŠim Žá]ňu o plÓnájem kanceáii nebo snahou nájemcú co nejv]@ ušetlit'
napřikad prÓnájmém minimálniho pÍoslolu poliebného k podnkáni. Řada býválých nájemcú
Uko.čia podnká|i, nékleÍým se népodai o vyrovnal sVé závazky vúči ČNP.s
a spo ečnosl proto naru9taji pohledáVky' KonkuÍence V pÍonajlfrénl kancelářský.h prosloÍ
rJo -' 9la e \''.' ové oo' é\enJ.' neÓÓ ťÓo-l. 70!á.ich lď .]"l..', 1 Én'o / oa-e

f,./ oÓdl '-oo.Jle| ]lh La-Glái vbLdÓ\ě (\o á' .é 'd|\ oo|oL
pLd'"d-"'.'Ť 'Ó\ůŤ r:'é _l,9'' Č\o pi'1L z o'o'aj-' b'l''
obsazenost se s]ce mímě zlepšila,.e lak se nedáři truále pÍonájmoul všechny br4y'
Palebni mo.áka iady ná]emnikú ]e špalná docházi prolo kjejch částější obméně
é do zajjšlěninového ná]'émnika n€nireaizováná Žádná tŽba nájemného lúnozl zejméná
zah.aničnl náiemnic přiš] o prác a odcháze]i anž by jim zúslá y prostředky ná úhradu
duhu, pokud piesah!]e předem soženou kauci Dobýnosl dluhú .ení dÓblá
FnánčniŠituace spoeč|oslje prozalim stablní á tÓ pťés Uvedené n€galivnijevy púsobicí

é b /JonF oU') o|. ;ád 5 J \|Jc
Va ét|.' Č No o s' le p'1bé71F lo7o'oa o' e'en'' á.!_ l J l'2 20 l3 -eol o z -.oÓ'.'c5
dúvodú provédenÓ a s pÍechodeú úóeln Čtvina české účelnlslandardy v rÓce 2011 neniani
Vyžadováno lak' jak toru bylo di]Ve dl€ mezinálodních účelnich slandardú' VýŠledek
lrospodaření společnost V loce 20]3 ]e Žóta 1 a50 tis Kč za úÓelní obdobi Vda šlch
elech bude hLavni či.nÓslispoleónosli nadée proná]ém a spráVa vlaslňich nemovlosli

ční vvbrané ÓÓ Óžkv fi|ánčního D ánU v cus na pišl obdob (v ns. í

TÉbv l$!q
4 too

Ýaslního kapilálu Ve íormě srovnávacl labuky za poslední 1ř Účetni

hospodareni po zdaneni
] za ooslédni tři účetni obdobi

o_J'ol s'Ío l5oOoo'" á 5 o' 'o-\e-o 251 l 2do,;ra v ob ÓonlŤleslÍlUlúJPÉhó
.oo l C ' 02^á -0496 Óo ' |>'o aLoioat'' o opEÝ'e' '24 -dcle 7á 'ot

20llb\'é-dtÓ]á 2c'ely/p'alo\aredle(e<\.'-ifl(''ld'ddd:
'''e" 'p'-v. zpt'v " '^"-Í ?d"ú,ě1k'ol' po/dod.!j ooc.od'lno zá'o':t- _

,alÓn5]]/]q9] sb véznen oátneml ]] 1220]]

Vminulých lřeÓh účetnich obdobich d]vjdendy
rozhodnUtí o Výp até dividend přis]uší řádné Valné



lv. zpráva o vztazich

čNP a.s' k 31'12'2013 neníovládánou osobou'

ČNP a s k 31 122013 Vaslnilavice než ]0% oodíl
c os- llRANLls LTD valena
TRlcoLoR HOLDLIiG LTD , Nicosia

WNEHoUSE as á 2PRo as'
danou osobou a a ýaazi.h mez
nou ov ádajici Ósobou' spol€óíÓsti

ná]emni sfiloUvá na kanceái
Óbýný dúm V Práze 6 ná]émn'á ]e
ie spoleěnosli DEx TEMPUS a s ]é
lna obýnýdúm V PÍaze 3
ými spoleónostm nevzn k a vÍoce

éďmi nájemniky kdy ČNP as
né stÍaně sžádnou zd@řinýÓh

, '1-:r '/

s žádnoUzvýše uvedených společnosti nénÍ Uzavř.n.

Akciové spo]€čnÓsl QUESTHoUSE, DEx TEMPUS r

lypÍá.Óýály zpÍavy ovl.da]lci á oVád
Óýadanou o9obou a oslatn m o9obaml oVadanim 9leln
se sid em V zahranlóizpÍáVy oVztázích nepředkádé]i
se gpoléónost] olJEsTHoUsE a s je Uzaviena
a dlouhodobá nájemnismouva ze dne 29.122001] ná Ó

slanovené Vesmlouvě a VdÓdatku k 1élÓ smouvě č' 2 se
Uzaviena d ouhodobá nájemnisň oUVa ze dne ]7 5 20]3l
ze vzájemných hospodálských VŽahú s Výše Uvedenýr

PráVni úkony Vroce 2013 se lýkaly spoÍú s něklé
a ouEsTHoUsE a's' slély vždy spoLeóně na jedn
spoleónosti n€nl Veden soudni spol

v PŘaé dné 12 óřez|a2a14
I

',j,\"uí"ňJ*l
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1'1 P opis ú ěetnj ied nolky

obchodnj'lma: Česká námoi|i plavba a's

PÓčern cká 168. 100 99 PÍáha 10

PÍáVniÍoma: arcová spoeónoí lčo: oooo1oB2

RoŽhodujlcÍ předmětčjnnosti: pŤonájem 3 spdvaýasbch elÓíak'ch n emov bdi

1z asoby podílejíci se na základnJň kapitá]U účernI jednotkv vice hež 2a%:



2'1' Majetkoýá spoluúč6t ýyšši než 2a%

Prei3.34% GpÓlehGliTR coLoF H
UfuNls LŤD.VB eta nqsou ákiii)

2' lMajethová či smluvni spoluúčast úěelnilednotky vjiných spÓlPcnostech

3' zaměstnanci spotečnosri' osobni náklády

(rffinvčlgnúĎsl3illam.hoÍqánúspoečnoý

fi.:l":ňii'fi

lol3nozadné pLněnl'

a;;nEíŇ;;aéhhÓ fuád sláE]bím dlénúm oÍqáDů



5. Účelnímetody, obécnó účétnizásady a zpúŠoby oceňováni

EE6N6 Ínan. aF rerym <.

5'1. zpúsob ÓcenéDi najetku

5'1'1'oceněnídlouhodÓbéhohmoiného.nehňol.éhomalstk!vybÓř.néhovlastnlěJnnosli

5.1 '2' oceněn I cén ných papÍlú a podÍ|ú

dlly V na]elkových Úúíeď'

5.2' způŠÓb stánÓvéní replÓdukční pořhovacÍ cen|,

5'3. zmény oceňováni, o.lpisováni a postupú Účtováni

Óv ú&hi]éďnobrŽárýmzměnán

5'4. opravné položky k majétku

a op'áýnepobžryl maF ! iěbý! lvoiery

rnAm i é*haeb
d}'mmar-áli " o@'' '"

" . .;é- _* -'oo00'' -"n '.""; l*r- .a zooot xla"moookčVptúběh!24 meti Ód jého poi €ni

--"" ilo, ns 
"

Da ň Óvé odp l6y - po!ž la meloda jineáml



5.6' PiePÓčél cižich měn na ěeskou nénu
afuá i kÚŽ vyh.šovaný cNB k l dn

5'7' stanoveni reálné hÓ.lhÓty hájéÍku a 2ávdrkŮ oceňovahých reálnou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a Žtřát

1' Položw vhnadné pro hodnoceni najetkové a linančni sítuace společnÓsli

1'1. Domě*y daněz přijmú za Ílnulá účetniobdobi
spo ečnoď nemě]á doně*ydanézpi]mi zamnuá ÚčeinioMob

1'2' Rozpis rdloženéhÓ daňovéhoŽávazku nebo pÓhledávky

1'3' Dlouhodobé bankovni úvěry

| 4'RÓzDls p jatÝdh dotaclna investicn aprcvoznlúčely
1pdďnÓq nse,p" 

" 
dd . E **'

1'5' Manká á přebÉky u zásob

2' ý'hnamné události po datu účeÍní závělw
áýěAykŽádnýň ýýŽnamnýmudáloíe

3' Doptňulicí intorňace o hnothén a néhnoliém najetk!

3'1' Hlaýní sk;iíy dlouhÓdobého hňÓlňého majelkÚ

112329



3.2. DlouhodÓbý nBhmolný najet€k

0 0

3.3' Dlouhodobý hmolňý majéték pÓřizěný íomou finaněnÍho přónájmu
spoečnod rep.iidila DNM íomou fuďóďhoplonájmu.

3'4' solhÍĎná Výšé haielku neÚvedená v rczvaz.
spo|ačnoí nená narel.r íauvedeď v ld'vazg

3.5' Rozpis hmolného majelku zátÍženého zástavíím právem
spoBčnÓd iemá ňájélek ŽdlŽéný Ždáýdim Pr'Bm

41. PoUžltÍzlskú' resp' úhrady ztlál
Navň n a rczděbni úhÍády ílá ty z běŽ d. navýšena nmb

z m idýlh el

5. Pohledávky a závazky

5'z' zrý'zky po lhúLéspl.lnosti

'' Ú"*,s 
:3"jlí:-,1,iHíí:1Í];l'}#ť'l*T."f"ŤJ!':"". '. 

. 
''. 

,'" -,

- Ú""$"i"::*';"ix]ji:l;:íí*':l':j,t1i Jť;;[",lJ"1i::",$1l:;:jŘ'*:"-"Jit|j:*



5.o.DalšÍvýznanné polgncioĎálníáláiy' na kLré
spoéčnoď ngisouznámypobn.dnájn]'Íáty' ná

7' vynrsy z béžné éinnosli

v plŮběhu účelního ohdobi na l'ýzkun a vývoj
y na r'zklm a Výloj

9 odměhv slatutarnmu audilrroýj" -'.;]iiř^-""J,.t"
*b\ 

" 
-dň''é;p"ď*q qP--"búád'ě'"



PŘEHLED o zMĚNÁcH
VLAsTNÍHo KAPlTÁLU

ké dni 3J'12'2013
(v.elých i sicich Kč )

č.ská nárcdniplavbá as

s!dd]iíého!i9P L

:t""jir;i
n/ i,'h



Auditovaná řádná účetnízávěrka za .ok 2013 á náv.h ná vvpořádáni vÝs|edku

Česká náňÓřn plavba as 'seslavia řádnou úěetni zéVěrku za učeln obdobi
od 11 do 31 122013 de ceských Účetnich standardů Auditovaný Výkaz zsku
a zIlály Vpl.ém rozsahU Íozvaha Vplnéň lÓzsáhu. ýýkáz o penéŽnich loc]ch
a výkaz o zňénách vlastniho kaplau ]sou spou s plilÓhou ktéIo účeIni závéÍce
soUaásti pledloŽené VýroĎni zprá\y ýýkazy býy á|dÍÓýáný nezáv]slÓ! ald1orsko!
spo ečnost R- áUd 1 s l o Výrok ald lora ]e beŽ Výlrrad

aUdrtovánýmiVýsledky

169 3231s Kč

2 6s81s Kč

Účetniobdobi]e d e ČÚs ztrála 1 850 253'55 Kč

Piedslavenstvo spoiečnost naVÍhÚje
]eUhrázéno! zlrát! minU ých et

námÓini plavby €.s skonÓ]o V roce 2013 násedU]icim

28 763 is

zaU.toval z1rétU Ve ýýs ] 850 25J 55 ]<a ]alo

VýŠjedek hospodaieňi 2á


