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1. PROFIL SPOLEČNOSTI 

a.  Identifikace společnosti 

Název: BSP Lawyer Partners a.s. 

Sídlo: K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3 

Právní forma: akciová společnost  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,  

číslo vložky 9787. 

b. Údaje o základním kapitálu  

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč  

Datum vzniku společnosti: 9. února 2005 

Akcie:100 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč 

c. Předmět podnikání 

Dle výpisu z obchodního rejstříku je společnost BSP Lawyer Partners.,a.s oprávněna 
provozovat tyto činnosti:  

 velkoobchod, 

 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 
 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

 zpracování dat, služby databank, správa sítí, 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 
 reklamní činnost a marketing 

 služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 

 poskytování telekomunikačních služeb, 
 ostraha majetku a osob. 

d. Statutární orgány 

Představenstvo: 

Předseda představenstva: JUDr. Daniel Paľko, PhD. 

Místopředseda představenstva: Mgr.  Jana Trejbalová 

Člen představenstva: Oldřich Očenášek 

  



Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady: Mgr. Monika Šamajová 

Člen dozorčí rady: JUDr. Ivan Piterka 

Člen dozorčí rady: Tamara Paľková 

f. Obchodní podíly v dalších společnostech 

Společnost BSPLP a.s. nevlastní žádný obchodní podíl v dalších společnostech. 

g. Popis změn v obchodním rejstříku 

V hodnoceném období došlo ke změně personálního obsazení dozorčí rady Společnosti.  

Za dosavadního předsedu dozorčí rady  Dejana Radosavljeviće byla valnou hromadou 

zvolena Mgr. Monika Šamajová, dat. nar. 17. srpna 1988,  Drotárska cesta 6991/80  

Bratislava, PSČ: 811 02, Slovenská republika. Za  dosavadního člena dozorčí rady Ing. 

Vladimíra Paľka byla valnou hromadou zvolena Tamara Paľková,  nar. 22. 3. 1948, bytem: 

Dunajská 5, Bratislava, PSČ: 811 08, Slovenská republika.  

2. Historie společnosti BSP Lawyer Partners, a.s. 

Konsorcium společností BSP vzniklo v devadesátých letech v České a Slovenské 

republice. Původní zaměření těchto společností byla distribuce software, ke které se 

postupně přidávaly další činnosti. Společnost BSP Lawyer Partners a.s. vznikla 9. února 

2005 se zaměřením na poskytování služeb veřejnoprávním i soukromým institucím v 

oblasti konsolidace většího počtu pohledávek a následným poskytováním služeb s touto 

činností spojených. K této činnosti společnost využívá potenciál řady odborníků - právníků 

a specialistů ICT, právní a procesní znalosti a zkušenosti s administrací a správou velkých 

objemů dat a dokumentů a funkcionality elektronického podpisu. Společnost úspěšně vyvíjí 

informační systémy pro hromadné zpracování dat. 

V roce 2013 se společnost zaměřila na spotřebitele, kteří mají hypotéku či 

spotřebitelský úvěr, přičemž jim chtěla pomoci získat zpět zaplacené poplatky za vedení 

účtu k úvěru nebo hypotéce. Stala se tak jedním z iniciátorů služby Poplatkyzpět.cz, kterou 

využily, zejména díky masivní mediální kampani a širokému celospolečenskému zájmu, 

médií i odborné veřejnosti, stovky tisíc klientů. Vzhledem k náročnosti projektu došlo 

k výraznému nárůstu personálního obsazení a též nutnosti vybudovat vlastní centrum 

administrativní podpory. 

Společnost dále využívala spolupráce se zahraničními partnery pro nákup a následné 

využití technologií, přinášejících zkvalitňování poskytovaných služeb. 



3. Ekonomické ukazatele za minulé období 

a. Zavažné Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne 

Rozvahový den: 31. 12. 2013 

Den sestavení výroční zprávy: 26. 5. 2014 

V rozmezí od 31. 12. 2013 do 26. 5. 2014 nedošlo ke skutečnostem, které měly 

významný vliv na ekonomiku firmy. 

4. Údaje o činnosti 

a. Budoucí vývoj činnosti společnosti 
Budoucí vývoj společnosti je vedením řízen k poskytování komplexních služeb v oblasti 

hromadného zpracování dat ve veřejném a soukromém sektoru v ČR a zahraničí. Z tohoto 

důvodu vedení společností podniká mnoho obchodních jednání s tuzemskými i  

zahraničními partnery k rozšíření obchodních akvizic. 

b. Výdaje na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje 
Společnost v tomto období neinvestovala do výzkumu. 

 

c. Informace o pracovně - právních vztazích  
Ve vztahu ke svým zaměstnancům respektuje společnost platné pracovně právní 

předpisy, jakož i ustanovení týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

zajišťuje příslušná školení. V návaznosti na předpisy poskytuje svým zaměstnancům 

odpovídající závodní preventivní péči. 

d. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 
Společnost v oblasti řízení péče o životní prostředí (EMS) dbá na dodržování platných 

předpisů a jiných požadavků. Minimalizujeme negativní dopady činností a produktů 

společnosti na životní prostředí. Společnost se zaměřuje také na preventivní předcházení 

situacím, které by měly dopad na životní prostředí (např. tříděním odpadu).  

e. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců společnosti BSP Lawyer 

Partners, a.s.  
Průměrný počet zaměstnanců společnosti (bez dohod) 25. 

f. Údaje o organizačních složkách společnosti BSP Lawyer 

Partners, a.s. v zahraničí  
Společnost BSP Lawyer Partners, a.s. nemá organizační složku v zahraničí.  



g. Údaje o patentech nebo licencích společnosti BSP Lawyer 

Partners, a.s. 
Společnost BSP Lawyer Partners, a.s. je  vlastníkem slovní ochranné známky PRAVYS 

zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. zápisu 310750 a kombinované ochranné 

známky „EVYS“ zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. zápisu 323905. 

5. Účetní závěrka v nezkráceném rozsahu, Příloha k účetní 

závěrce 
Účetní závěrka za rok 2013 v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash-flow, 

včetně přílohy k účetní závěrce je součástí této výroční zprávy. 

6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu 

majetku společnosti  
Společnost  BSP Lawyer Partners, a.s.  pokračovala v roce 2013 v podnikatelské 

činnosti dle předmětu svého podnikání.   

a. Nejvýznamnější zakázky v roce 2013 
BSP LP v roce 2013 nabídla potencionálním klientům službu Poplatkyzpět.cz. Cílem 

poskytované služby je efektivně pomoci spotřebitelům získat zpět úvěrové poplatky za 

správu a vedení úvěrového účtu. BSP LP pro získání plné moci od co nejvíce klientů bank, 

kteří mají/měli úvěrovou či hypoteční smlouvu s bankou a hradí nebo v minulosti hradili 

poplatek za správu a vedení úvěru/úvěrového účtu provedla veřejný návrh, že 

prostřednictvím zvoleného advokáta získá neoprávněné účtované poplatky za vedení 

úvěrového účtu. Na základě tohoto návrhu, který zveřejnila na internetových stránkách 

www.poplatkyzpet.cz poskytla potencionálním klientům možnost využít takto nabízených 

služeb. 

Na základě již dříve uzavřených smluv postupně vznikaly nové požadavky na IS 

PRAVYS. Vznikly nové verze IS PRAVYS, konkrétně Pravys CDC, kde byla aplikace 

nově rozšířena o zcela nový modul notářského zápisu včetně vzorce na automatický 

výpočet. Se startem projektu SÚV byla též vyvinuta nová verze IS PRAVYS, která je 

specifická množstvím filtrů. Vzhledem k novým trendům v oblasti zabezpečení, jsme 

začali všechny verze IS PRAVYS podrobovat bezpečnostním testům a na základě prvních 

výsledků, došlo k inovaci těchto systémů.  

Stav majetku společnosti je dokladován v přílohách této výroční zprávy. 

7. Zpráva auditora 
Zpráva auditora  je součástí této výroční zprávy. 



8. Zpráva představenstva společnosti o vztazích mezi 

propojenými osobami  
Zpráva představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami  je součástí 

této výroční zprávy. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Níže podepsaný prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti. 

 

Předkládá statutární orgán účetní jednotky:   JUDr. Daniel Paľko, PhD. 
předseda představenstva 

BSP Lawyer Partners., a.s.  

 
 


