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Profil snolečnosti

obchodní j méno : Za|dádání staveb,a.s.
Sídlo: Dobronická 1371,Praha 4, Psč l'4826,IČ0 4924L567
Spoleěnost je vedena u Městského obchodního soudu vPraze oddíl B, vložka 2139 a by|a
založenadne29.9.I993 podle s l72 obchodního zakoníku jako akciová společnost.

Hlavním předmětem činnosti je specirílní zakIáÁání staveb.
Spoleěnost vlastní oprávnění k provádění řady činností, jako jsou ve smyslu článku 4 stanov
přípravné práce pro stavby, zemní práce a terénní práce, ýkopové práce, pruzkumné vrtné
práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště,
demoliční práce, inžen;ýrská činnost v investiční qýstavbě, technická pomoc' inženýrská a
investorská činnost, qýroba strojů a zaÍízení pro určitá hospodařská odvětví, stavebních a
důlních strojů, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejneru, qýroba prefabrikátů pro
stavby, nakládaní s odpady (rryjma nebezpečných), skladováni a zptacováni nekovového
odpadu a šrotu, velkoobchod betonďskou ocelí a polotovary z ní, specializovaný maloobchod
betonařskou ocelí a polotovary zrtl,, pronájem a půjčovríní věcí moviých, stavebních strojů,
stťojů a zařízení pro stavebnictví' realitní činnost, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor, zámečnictví' opravy pracovních strojů, projektová činnost ve qistavbě, provádění
staveb, jejich změn a odstraňováď, qýkon zeměměřičskych činností, podnikrání v oblasti
nakládrání s nebezpečnými odpady, atd.

Statutární orgán
Představenstvo:
Král Milan ing., předseda,
Mtihl Jiří ing., místopředseda,
Holík Ladislav ing., člen,
Skalický Aleš ing., člen,
Peč David ing., člen
Počet členů představenstva a dozorčí rady ani jejich personální obsazení se proti minulému
účetnímu období nezměnily.

Dozorčí rada:
Rataj Zdeněk ing., předseda
Peč František ing., člen

Společnost měla k 3|.l2.20l9 následující organizační strukturu:

Dozorčí rada, představenstvo společnosti, úseky obchodní, vyrobní, technic\ý a úsek

ekonomicko-finanční, j ednotlivé provozní divize.

Osoba podilející se více jak 20%" na základním kapitálu:
Trilet Ground Services, a.s., U Rakovky 849,Praha4

J



Organizační složky v zahraničí:
organizaění sloŽka na Slovensku je registrovaná u okresního soudu v Bratislavě, vložka
l425lB. obchodní jméno organizační sloŽky: Zakládánl staveb a.s., organizačru složka
Bratislava, se sídlem: Košická 52, 82l 08 Bratislava, IČo: 36 688 487. Hlavní předmět
činnosti organzačnt sloŽky je v podstatě totožný s činností zÍlzovatele.

organizační sloŽka v Polsku, Zakladant Staveb S.A. oddzial w Polsce se sídlem ul. Lakova
3l5, 90-562 Lodž je registrovaná pod KRS číslem 0000380564 u obchodního Rejstříku
Waršavského obvodního soudu, XII obchodní oddělení Polského národního soudu.

organizační složka vChorvatsku se sídlem Puževa 13, Zagreb je registrovaná v soudním
rejstříku obchodního soudu vZagrebu pod matričním číslem 080759011. Hlavním
předmětem činnosti organizačních složek v Polsku a v Chorvatsku je stejná činnost jako u
zřizovatele.

organizační složka v Německu pod nrízvem ZakJádani staveb, a.s. Zweigniederlassung
Deutschland se sídlem Ftirholzener Str. l2-I4, 85386 Eching, Landkreis Freising;
registrováno u Handelsregister B des Amtsgerichts Mtinchen pod číslem HRB 220821 v roce
2018 nevykonávala aktivní činnost a ztstává jako rezewa pro eventuální dlouhodobou
zakánku.

V roce 2016 by|a za|ožena organizační složka v Bosně a Hercegovině pod názvem

,,ZAKLADANI STAVEB..akcionaÍsko društvo Prag, Poslovna jedinice Bijeljina se sídlem ul.
Nikole Tesle br. 10 Bijeljina, pod číslem MBS: 59-02-0002-16' MB: 11147895' JIB:
4404076340003. V roce 2019 nevykonávala a}Íivní činnost a byly zahájeny kroky pro její
zrušení.

V roce 2018 byla za|ožena orgatttzačttt složka ve Švédsku pod názvem'' ZS Sweden filial'' se

sídlem Starrbácksgatan 7, t72 74 Sundbyberg, pod jejím org. numer 51641l-4364 a VAT
SE51641143640l. Hlavním předmětem činnosti této organizační složky je stejná činnost jako
u zřízovatele a v roce 2019 úspěšně pokračovala ve své činnosti v náročných severských
podmínkách.

Rozhodující vliv společnosti v jiných obchodních společnostech:
Společnost nemá rozhodující vliv v jiných obchodních spoleěnostech

Zoráva nředstavenstva sDolečnosti o nodnikatelské činnosti a stavu ieiího
maietku

a) organizační změny a jiné změny
V srpnu 20t9 byla ťymazem z obchodního rejstříku obchodního soudu v Zagrebu ukončena
činnost ZakLadant staveb d.o.o., v likvidaci, Puževa ulica 13, Zéhřeb, Chorvatsko. Tato
dceřiná společnost byla v roce 2017 uvedena pro stagnaci stavební činnosti v Chorvatsku i
zeštíhlení organizační struktury společnosti do likvidace a její úkoly převza|a výše zmíněná
otganízačni složka v Chorvatsku.
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Učetní období - rok
Údaie v mil. Kč

2017 2018 2019

I 345,8 r 325,2Tržby celkem r 375,2
- z toho stavební vyroba | 272,9 1279,3 1258,6

6,9 13,9Investice do DHM 5,0

a investice v letech 2017 -2019

c) Informace o podnikdní společnosti v roce 2019

V období roku 2019 došlo k stagnaci objemu zakánek realizovaných naší společností.
V prvních čtyŤech měsících poklesl objem realizovaných akcí nejen v Čechách, ale zejména
na Slovensku. V následujícím období byl vývoj trhu standartní' Podle interního přehledu
provedla společnost v České republice cca 65 % objemu stavebních praci a zbýek byl pokryt
činností zahraničních složek. Výhled na rok 2020 naznačuje potvrzení tohoto trendu, tj.

úbytek objemu stavebních prací zejména v Polsku a Chorvatsku.

V České republice v roce 2019 nďe společnost prováděla řadu staveb - pokračovaly
dlouhodobé akce, mimo jiné dopravní stavby např. dálnice R6 Řevničov a stavby jako
rekonstrukce železniční trati Sudoměřice _ Votice a dokončení rekonstrukce Negrelliho
viaduktu. Ptíznivé je, že byla zahájena dálniční stavba D3 České Budějovice (velhý objem
prací specirálního zaKádani cca 800 mil. Kč) a také stavba Metra ,,D" I. etapou _ tj.
geologic\im průzkumem. Byly zahájeny práce na technologicky naročných stavbách v centru
Prahy jako je např. revitďizace objektu Mikulandská, Praha 1; Hotel Ritz-Carlton u
Staroměstského nráměstí a Hotel Evropa na Václavském náměstí. Dále začalarealizace staveb

bytových a administrativních objektů, mezi největší pďří Brno _ Trnitá, Praha BD Žižkovské
pavlače, generiílní dodávka BD Karolína Plaza 2 a Íada menších objektů. Společnost se
účastrrila i několika zajimaých projektů ,'na voděo' jako je například rozšíření plavební
komory Štvanice, obnova ledolamů u Karlova mostu a rekonstrukce PK Hořín, dále pak
rcvitalizace plavebního kanálu Vraňany_ Hořín, založett čt5rř mostů

Společnost rozvíjela svou činnost i v zahranč:i. organizační složky pruŽně reagovaly na
vyvoj v konkrétní lokalitě a na potřeby místního trhu stavebních prací. V roce 2019 se snížil
počet zakězek na Slovensku a z důvodu cenového vývoje došlo k omezení naší činnosti
,, Pol'k 

', 
Německu i Chorvatsku. Pozitivní bylo pokračoviíní velké zakázky ve Švédsku.

Slovenská organizační složka pokračovala v rcaLizaci zaKádacich prací na řadě

dlouhodobých dopravních staveb jako je dálnice R2 Krivríň _ Lovinobaňa, D3 Čadca, obchvat

Bratislavy D4R7, Dl Prešov Z _ Prešov J, estakáda přes Nosickou vodní ná&ž a další akce,

např. PPo Malý Dunaj, plynovod EUROSTREAM. Dále byly realizovríny občanské stavby,

např. Arcelor Gonvauto Nitra, Arcelor Senica, TWIN CITY etapa 1 až 3 Bratislava,
Bratislavský hrad a další. V Polsku byly dokončeny práce na dopravním projektu RABKA 57

Poznaň a pokračovala pouze obchodní aktivita. V Německu probíhaly práce na obchvatu

Berlína BAB Al00-los1 a byly reďizoviíny akce Ku'Damm Kanee, Gottleubatďbrticke, AK
Heme a další. Chorvatská organizační složka dokončila komplikovanou stavbu vjaderné
elektrámě NEK KÍško a dríle realizovala několik menších zakazek.

ď) Informace o politice technického rozvoje za poslední 3 účetní obď'obí (tj. 2017' 2018'
20r9)

Akciová společnost Zakládáffi staveb mázaveden integrovaný systém řízeni a je certifikována
dle ČsN ÉN rso 900l:2016, ČSN EN ISo 14001:20|6, oHSAS 18001:2008 a ČsN EN Iso
50001:20t2. Riaici systémy jsou pruběžně dále rozvíjeny. V listopadu 2019 proběhl
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dohledový audit QMS, EMS aBoZP. Při těchto auditech byla konstatována plná shoda všech
systémů s požadavky příslušných norem a nebyla identifikovanažádná systémová neshoda ani
nedostatek.

Pruběžně jsou udrŽovany v'-Írobkové certifikáty spoleěnosti pro silikátové směsi s přísadami a
bez přísad a certifikáty na trvalé a dočasné horninové kotvy pro 1 - 12 pramenců v úpravě dle
požadavků ČsN BN 1537. Společnost ZailádáÍx staveb má certifikovány též horninové
lanové kotvy na Slovensku a to koťvy l-12 pramenců vprovedení dočasné, sprodlouženou
životností a trvalé.

Ve sledovaném období bylo v technické oblasti pokračovtíno ve sledovrání možností rozšíření
sortimentu prací speciálního zakládani s vyšší technickou hodnotou a s minimalizací dopadů
na životní prostředí.

V technologii podzemních stěn by|a zavedena a precizována těžba ryh v tloušťkách 140 cm,
dále byla v provozu používaná nástavbová technologie mechanizace pro čištění paŽícich
suspenzí především v siltoqých zeminách (desiltery) v Polsku a Německu. Zvláštní duraz byl
věnoviin technologiím úprav podzemních stěn bez použití ruční práce. Byla zprovozněna
plošná a drážkov ací fréza na nosiči Takeuchi TB 290.

Technologie velkoprofilového vrtání byly mechanizačně dovybaveny s cílem zvýšení vykonu i
v obtížnějších geotechnických podmínkách. Pro qýrobu armokošů pilot je úspěšně vylžívěna
automatická vyrobní linka v areálu Libuš. Dále byl rozpracován náwh nového ocelového
mostu pro zatěžovací zkoušky pilot a i v této technologii byla velká pozornost věnoviína
dokončovacím pracím.

Byla zkvalitněna technologie tryskové injektráŽe a pořízeno modemizované strojní vybavení
pro qýrobu, čerpání a tlakovrání směsi a monitor byl upraven pro dosahovrání pruměru sloupů
tryskové injektráže až 4m. Tato technologie byla vyvžita především u provádění těsnění dna
hlubokých stavebních jam v zahratltč| kde je nutné vyhodnotit kontinuitu provedeného
horizontálního těsnícího prvku stavebních jam. Pro provádění technologie Ti ve velkých
hloubkách, bylapořízena teleskopická vrtná souprava LBH 16.

Byly vyvinuty nové komponenty a postupy pro provádění a prověřovrání trvalých i dočasných
pramencoqých kotev, realizovaných pod vodou, včetně plastoqých protikorozních vík pro
kotvy trvalé.

Společnost ve sledovaném období pracovala na mnoha rozsáhlých stavbách v náročných
podmínkách, kde bylo nutno uplatlrit unikátní technické a technologické vybaveni, a to nejen
strojní, ale i personální. V oblastí injektráŽí byla dokončena naročná akce rekonstnrkce
Negrelliho viaduktu, kde byly prace prováděné v dvojifých beraněných jímkách, ňízených
v toku řeky Vltavy.

Další složitou akcí se kterou se společnost úspěšně vypořádala je rekonstrukce Hotelu Evropa
na Václavském náměstí. Úspěšně byly zahájeny práce na výstavbě dálnice D3 Usilné-
Hodějovice. organizační složka Slovensko úspěšně zvládla nráročné založeni mostu přes
Nosickou přehradu, kdy byly pilotovací a beranící práce prováděné z pontonů, které byly nově
vyrobeny dle dokumentace ZS a.s. pro práce na nesplavných tocích. Pro firmu BEMo byla
rozpracovánaŤada akcí v Berlíně s vyrržitím technologie podzemních stěn, tryskové injektáže,
kotvení a pilot. Pro firmu Subtena jsou realizovány práce na AKCI E4 Forbifart Stockholm.
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Vzhledem k poptávce na trhu nejen v ČR' ďe i na evropském trhu neočekávríme v příštích
obdobích principiálně převratný vyvoj technologií speciálního zakláďání. Společnost se nadále
soustředí na zkvalitnění technologií tradičních s cílem zvyšování ýkonů na stavbách a
snižování zátěže Životního prostředí. Zvláštní pozornost bude věnovana kvalitě provedení a
minimalizaci ruční práce.

Trvalým úkolem v technické oblasti je zkvalitňování monitoringu našich prací a
vyhodnocovrání vyvoje nových stavebních hmot a jejich následné vytlžiti pro technologie
speciálního zaldádéní. Jedná se například o zkoušení nových typů injekčních a sanačních
hmot, uplatnění nových aditiv vhodných do betonových a injekčních směsí využitelných pro
ukládríní, resp. aplikaci technologiemi speciálnho zakláďaní (podzemní stěny, piloty, iryektaž,
trysková inj ektáž, atd.)

V dalším období bude pozornost společnosti nadále zaměřena na optimalizaci procesů
technologie tryskové injektaže a bude pokračovat ve spolupráci na aplikovaném rnýzkumu s
předními teoretickými pracovišti , zejménas Klokneroqým ústavem Čvur v Praze.

e1 Úlaie o uýsledku hospoďaření, majetku,ftnanční situaci a zaměstnancích společnosti

Výsledkem hospodďení v období bylaztrÍúave qýši 59,9 mil. Kč, při tržbách
I355,2 mil. Kč, provozním hospodrířském qýsledku 2I,6 mil. Kč a finančním výsledku
hospodaření ve qýši _74'8 mil. Kč' Celková aktiva se snížila na l210,7 mil. Kč a vlasfirí
kapitrílse zvýšil na963,9 mil. Kč. Peněžní prostředky se snížily nal96,6 mil. Kč.
Ve finančním qýsledku hospodďení se projevil odpis finanční investice (zlikvidované
dceřiné společnosti v Chorvatsku), tato operace neměla v roce 2019 podstatnější dopad do
vlastního kapitálu, neboť odpis byl vpodstatě zohledněn již v předchozích obdobích
formou přecenění této investice v pasivech. Vývoj vlastního kapitálu a podíl qýsledku
hospodďení po zdanění na l akcii je uveden v dalším přehledu.

Platební schopnost hodnocená na základě ukazatelů běžné likvidity, ve srovnání s minulým
obdobím se zýšila na 6,l (5,6). Pohotová likvidita se zvýšila na 4,0 (3,6) a celková likvidita
se zqýšila na 5,l (4,7). Finanční nezávislost v uvedeném období se zvýšila na 79,60Á (76,4

%). Produktivitapráce ztžeb se mírně snížila na4,0 mil. Kč najednoho zaměstnance (4,1).

Proti skutečnosti minulého období se snížila rnýnosnost celkových aktiv ze I,6Yo na -4,4yo.

Doba obratu krátkodobých pohledávek se prodloužila na I45 dnů (ze 132 dnů)' doba obratu u
závazka se zkrátila ato z 56 dnů na 50 dnů. obrat celkoých aktiv dosahl l,1 roku a proti
minulému roku se v podstatě nezměnil.

Počet zaměstrranců se následovně:vl
období k3r.12.2017 k 31.12.2018 k31.t2.2019
pruměrný počet zaměstnanců
celkem

340 326 JJJ

-z toho v organizačních složkách 54 66 67
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Soudní, správď nebo roáoďčí Íízern zahájená během posledních třech účetních období
neměla vliv na finanční situaci společnosti. K3l.l2.2019 nebyly vedeny proti společnosti
žádné vyznamnější soudní SPo1Y, obdobně ani společnost nevedla žádný vyznamný soudď
spor.

f) Výhled hospodaření na následující tříleté období:

Na základě podaných nabídek avzavŤených kontraktů koncem roku 2019 a počátkem roku
2020 je uvažováno s následujícím výhledem:

v mil. Kč / rok 2020 2021 2022
Tržby l 340 I 350 1 360

YHzaúčetní období po zdaněď 13 l4 15

V dalším období, mimo současného zaměření rozvoje podnikaní, zqýší společnost snahu ještě

více uplatnit technologie speciálního zakládání v zemích EÚ, zejména v Německu a na
Slovensku, v Polsku a výhledově i v jiných zemích EU. Vyšší pozornost bude věnována na
ziskáváni akcí v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V roce 2020 předpokládáme mírně
zýšit tržby ze zahraruěi. Samoďejmě bude nadále pečlivě sledován vyvoj na stavebním trhu
v ČR a realizován úkol posilovat postavení společnosti na českém trhu prací speciálního
zakládéní. Nadále zťstává prioritou pro společnost zvyšování urovně technologického a
ekologického řešení staveb i rozvíjení spolupráce s významnými tuzemskými i zahraničními
Íirmami.

g) Dop lň ující info rmace

Společnost v roce 2019 nevynaloŽilažádné vydaje na činnost v oblasti výzkumu a qývoje a při
výkonu své činnosti dodržovala všechny předpisy spojené s ochranou životního prostředí a
postupovala v souladu s ustarroveními Zrákoníku práce.

Úeetniiednotka nepořizovalažáďné vlastní akcie a zatímní listy a nepořizovala Žádné akcie
ovládající osoby. od rozvahového dne do data sestavení vyroční zprávy nenastaly skutečnosti,

které by významněji ovtivnily majetkovou a finanční situaci společnosti.

V Praze dne:27.2.2020

za orgán



|\4inimální závazný v,ýčet informací uvedený
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.ve zněnÍ p.p.

ROZVAHA
v p]ném rozsahu

ke dni : 3{.'12.2019
( v celých tisícÍch Kč )

obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Zakládáni staveb, a's.

lč
20L9-1-2 4924L567

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikánÍ liŠí-li se od bydliŠtě

Dobronícká í371
14S2APraha 4

označení

a

AKTIVA

b

čisto
řádku

c

Běžné účgtni obdobi Mln'úč.obd.
N6tto

4
Brutto

1

Korekce
2

Nstto
3

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+78)=ř.82 001 í 396 930 í86 200 1 210730 í 259 808

A PohledáVky za upsaný základní kapitál o02

B Stálá aktiva (ř'o4+14+27) 003 190 't39 89 143 100 996 98 748

B.I

8.I.1

8.I.2

B.I .3

B.I .4

B.I.5

Dlouhodobý nehmotný majetek(ř.05+06+09+10+1 1) 004 4787 4 488 299

Nehmotné výsledky tlývoje 005

ocenitelná práva (ř'07+96; 006 4 787 4 488 299

B.1.2.1. Software 007 4 387 4 088 299

B'l.2.2. ostatní ocenitelná práva 008 400 400

Goodwill 009

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokoněený dl. nehmot. mai' (ř'12+13) 011

B.l.5.1. Poskytnuté zálohy na cllouhodobý nehmotný
maietek

oL2

B.l.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

B.II.

8. r1.1

B.IT.2

B.rr.3
B-1r.4

B.TI.5

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.í5+18+19+20+24) 01,4 172268 84 655 87 613 82255

Pozemky a stavby (ř.16+',l7) 015 '119 042 48 825 70217 70 669

B.11.1.1. Pozemky 016 24 168 24 168 24 896

B.11.1.2. Stavby orl 94 874 48 825 46 M9 45 773

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 52 955 35 830 17 125 11 453

oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019

ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21 až23) 020

B.ll.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 02L

a ]l.4'2. Dospělá zvířala a jejich skupiny o22

B.ll.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek o23

Poskýnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hm. Maietek (ř.25+26)

024 271 271 133

B.ll.5.1.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
maletek

025

B.ll.5.2.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 271 271 133

B. rrr.
B.IIT . ]..

B. III ,3.

B.III.4.
B.rrr,5.
B. III . 6.

B. rlr .7 .

Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až34) 027 13 084 13 084 16 493

PodÍly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 3244

Zápttjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029

Podíly - podstatný vliV 030

ZápÍljčky a úvěry - podstatný vliv 031

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032

ZápŮjčky a úvěry - ostatní 033

ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36) 034 13 084 13 084 13 247

B.lll.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 13 084 13 084 13247

B.|ll.7 '2. Poskytnuté zálohy na dlouh.fin. majetek 036

hlAYEK, $pol. s r.o., hoh.ling
Jindřišská 5/901
110 0O Praha 1

DlČ: CZ43875o92Rozvaha, 1/4 @ llS Ekonom



označení

a

AKTIVA

b

čísto

řádku

c

BěŽné účetnl obdobÍ Min.úě.obd.

Netto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

C oběŽná aktiva (ř.38+46+72+75) 031 I 203 477 97 057 1 106420 1 í61 06c

c.r,1
C.Í .2

C.I.4

Zásoby (ř'39+40+4'l+44+45) 038 217 430 2 460 214 970 223 111

Materiál 039 1 76 058 2 460 I 73 598 171 019

Nedokončená výroba a polotovary 040 41 372 4't 372 52 092

Výrobky azboŽí (ř'42+43) 041

C.l.3.1. Výrobky 042

C.l.3.2' Zboží 043

Mladá a ostatnÍ zvířata a jejich skupiny o44

Poskýnuté zálohy na zásoby 045

c.1r.
c.rr,1.
c,1r.1.1
c. Tr .1.2

c.rr.L.3
a ÍT 1 l

c,rT.1--5

Pohledávky (ř'47+57+68) 046 789 461 94 597 694 864 673782

Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52) o4'7 169 728 't69728 187',177

Pohledávky z obchodních vztahů 048 '165 998 í 65 99B í76 189

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

Pohledávky - podstatný vliv 050

odloŽená daňová pohledávka 051 3 730 3 730 10 988

Pohledávky - ostatní (ř.53 aŽ 56) 052

c.ll.1'5.1. Pohledávky za společníky 053

c.ll.'t.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054

c.ll.'l '5'3. Dohadné úěty aktivní 055

c'll.1.5.4. Jinépohledávky 056

C.TT,2.

c.rr.2 .1".

c.Tr.2 .2.

c.rr.2.3,
c.rr .2 .4 .

Krátkodobé pohledávky (ř.58 aŽ 61) 057 619 733 94 597 525 í36 486 605

Pohledávky z obchodních vztahů 0s8 576 534 90 676 485 858 455 399

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059

Pohledávky - podstatný vliv 060

Pohledávky - ostatní (Í.62 aŽ67) 061 43 199 3 92í 39 278 31 206

c.ll.2.4.1 ' Pohledávky za společníky o62

c.ll.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

c.ll.2.4.3- Stát daňové pohledávky 064 27 701 27 701 19 571

c'll.2.4'4' Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 4 495 4 495 5 436

c.ll.2'4.5. Dohadné úěty aktivnÍ 066

c.ll.2.4.6. Jiné pohledávky 06-1 11 003 3 92',1 7 082 6 199

C.II.3.
c.IÍ.3.1
c.Tr ,3 .2

c.rr.3.3

Časové rozlišení aktiv (ř'69 aŽ 71) 068

Náklady příštích období 069

Komplexní náklady příŠtích období 070

Příjmy příštích období 011,

C. III .

C.III.1
E TTT )

Krátkodobý finanční majetek (Í73+74) 012

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073

ostatní krátkodobý finanční majetek o'l 4

C. IV.

C.IV.1.

C.Ív .2.

Peněžní prostředky (ř.76+77) 075 196 586 I 96 586 264 161

Peněžní prostředky v pokladně 0't 6 676 676 686

PeněŽní prostředky na účtech 0-t't 195 910 195 910 263 48'l

D

D

D

D

Časové rozlišení aktiv (ř.79 až81) 078 3 3í4 3 314

Náklady příštích období 019

Komplexní náklady příštích období 080

Příjmy příštích období 081 3 3í4 3 314

hlAYEK, spol. s r.o., hohling
JindřiŠská 5/9o1
110 OO Praha 1

DlČ: CZa3875O92Rozvaha,214 @ llS Ekonom



označení

a

PASIVA

b

číslo
řádku

c

Stav v běŽném

účetnlm období

5

Stav v minulóm

účetnlm obdobl

tt

PASIVA CELKEM (ř'83+1 04+'l 47)=ř.001 082 1 210730 í 259 808

^ Vlastní kapitál (ř.84+B8+96+99+1 02+1 03) 083 963 931 962 761

A.I

A.I.1

A.T.2

A.I,3

základní kapitál (ř.85 aŽ 87) 084 182737 182737

Základní kapitál 085 182737 182737

Vlastní podíly (-) 086

Změny základního kapitálu 087

A TT

A. rr.1
A. TT ,2

Ážio a kapitálové fondy ( ř'89+90) OBB 1 73 405 í08 980

Ázio 089

Kapitálové fondy (ř'91 aŽ 95) 090 173 405 108 980

A. ll.2.1. ostatní kapitálové fondy 091 173 405 173 405

A. ll.2.2. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a
závazků (+/J o92 -64 425

A. ll.2.3' oceňovací rczdíly z přecenění při přeměnách
obchodních koroorací (+/-)

093

A. lI.2'4. RozdÍly z přeměn
obchodních koroorací í+/J

094

A' ll.2.5' Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních
korporací (+/-)

095

A. rIÍ.
A. rTT.1.

A.ITI.2

Fondy ze zisku (ř.97+98) 096 36 675 36771

ostatní rezervní fondy 097 36 547 36 547

Statutární a ostatní fondy 098 128 224

A.IV.

A.IV.1.

A.IV.2.

Výsledek hospodaření min. let (+/-) (ř.100 až 101| 099 630 980 628 384

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
(+/t

100 630 980 628 384

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 10L

A.V Výsledek hospodaření běŽného úě.období (+/-) (ř.01-84
88-96-99-1 03-1 05-1 1 0-1 47)=ř '55 vzz L02 -59 866 5 889

A. VT Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103

B+C Cizí zdroie (ř.í05+1 10) t-0 4 216 482 279266

B Rezervy (ř.1 06 aŽ 1 09) 105 34 530 71 430

B.1

8.2

B.3

8.4

Rezerua na důchody a podobné závazky 106

Rezerva na daň z příjmů LOl

Rezervy podle zvláŠtních předpisů 108

Ostatní rczevy 1"09 34 530 71 434

Záuazky (ř ''l11+126+144) 110 181 952 207 836

c.r.1

rr )

C.I .3

C.I .4

c.r.5
c.Í.6
C.Í .'1

Dlouhodobé záuazky (r'112+115 aŽ 122) r11

Vydané dluhopisy (ř.1 13+1 'l4) LL2

C.l.1'1. Vyměnitelné dluhopisy l- 13

C.l.1.2. ostatní dluhopisy 1-r4

Závazky k Úvěrovým institucím 115

Dlouhodobé přijaté zálohy 1l- 6

Závazky z obchodních vztahů LL1

Dlouhodobé směnky k úhradě 118

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 7r9

Závazky - podstatný vliv L20

FIAYEK, srr-oi. s r.0., hohling
JindřiŠská 5/'9o1

'I 10 O0 praha 
1

DlČ: CZ43B75O92
Rozvaha, 3/4 @ llS Ekonom



PASIVA

b

číslo
řádku

c

Stav v běžném
účetnim obdobl

5

Stav v minulém
účetnÍm obdobl

6

označení

a

od loŽený da ňouý záv azek L2t

(ř.123až 125)Záuazky - ostatní 122

C.l.9.1. Závazky ke společníkům

C.l.9.2. Dohadné účty pasivní L24

c.r.9

C.l.9.3' Jiné závazky 125

L26 181 952 207 836(Í127+130 aŽ 136)Krátkodobé závazky

L27Vydané dluhopisy (ř'128+129)

c.ll.1.1. Vyměnitelné dluhopisy L2B

c.ll.1.2' ostatní dluhopisy L29

Závazky k úvěrorným institucím 130

Krátkodobé přijaté zálohy L 3l- 760 I 414

1-32 í60 781 178 802Závazky z obchodních vztahů

133Krátkodobé směnky k úhradě

134Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky _ podstatný vliv 135

20620(í.'l37 aŽ'l43)Závazky ostatní 136 21 931

c.ll.8.1. Závazky ke společníkům t31

c.ll.8.2. Krátkodobé finanční uýpomoci 138

l-3 9 12 880 11 077c.ll.8.3. Závazky k zaměstnancům

140 6 332 5 353c.ll'8.4. Závazky ze sociálního zabezpeěení a
zdravotního poiištění

L41 2024 3 878c.ll.8.5. Stát - daňové závazky a dotace

't68c.ll.8.6. Dohadné účty pasivní t42 563

144

c. rr. 1.

c.ÍI .2.

c. rr.3.
A TT N

c. rr.5.

c.rr.6.

c.rr.7.

c.rr.8.

c.rT

c.ll.8.7. Jiné závazky 143 132

L44(ř'145+146)Časové rozlišení pasiv

l-45Výdaje příštích období

146

3.III.

l.rrr.L

-.LLL.I Výnosy příštích období

L4'7 30 317 17 781D Časové rozlišení pasiv (ř.'l48+149)

17 781Výdaje příštích obdobÍ 148 30 317

L49
I /

1

D 2 Výnosy příŠtích období

Skalický

nebo

rng.
fyzické osoby' kteráje

orgánu účetníSestaveno dne 27.02.2020

osoba odpovědná za účetnictví (jméno aPrávní forma účetní jednotky
akciová společnost

osobfďlíově$pé
t-uovlkťubišt{hif,
tel.|-i,iilr

(méno a podpis)Předmět podnikání
specializované stavební práce

HAYEK, spol. s r,o., hohling
Jindřišská 5/901
110 O0 Praha 1

DlČ; CZ43875092Rozvaha, 4/4 O llS Ekonom



Zakládání staveb, a's

20L9-1,2 4924L56't

obchodní ftrma nebo název účetnÍ

znění p.p.

vyhlášky č. 500/2002 sb.

záv azný výčet informací rrýxnz zIsKU AZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni : 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

sídlo nebo bydliŠtě účetní jednotky

a místo podnikání liší_li se od bydliště

Dobronická 1371

14826Praha 4

Skuteěnost v úěEtním obdobíčislo
řádku

c
běŽném

I

minulém
2

oznaěení

a

TEXT

b

I 1 345 804TrŽby z prodeje v,ýrobků a sluŽeb 001 1 325 163

TT Tžby za prodej zboŽí 002

1 096 675A (ř.04 ď 06)Výkonová spotřeba 003 1 103 082

A.1 Náklady vynaložené na prodané zboŽí 004

L) Spotřeba materiálu a energie 005 721 971 725 161

SluŽby 006 381 1'11 371 514A.3

B Změna stavu zásob vlastní činnosti (+l-) 007 10 720 -19 014

Aktivace (-) 008 -5 675 -4 865c

207 346D osobnÍ náklady ( ř.10+1 1) 009 227 184

Mzdové náklady 010 168 407 1 53 565D. l-

53 781D,2 Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. poj. a ost' náklady (ř'12+í3) 011 58777
D.2 .I. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0L2 55 495 50 141

3 640D.2.2. ostatní náklady 013 3282
E Úpravy hodnot v provoznÍ činnosti (ř.15+18+19) 014 -10 720 23 904

5 504tr.1 Úpravy hodnot dlouhod. nehmot. a hmot- majetku (ř.16+17) 015 7 105

8.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot' a hmot' majetku - trualé 016 7 105 5 504

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku _ dočasné o7't

Úpravy hodnot zásob 018 -830É)
19 2308.3 Úpravy hodnot pohledávek 019 -17 825

o20 8 411 4 050ITI ostatní provozní rnl'nosy (ř.21až23)

TTI.1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 02r I 929 52',1

o22 1 765 1 787III .2 TrŽby z prodaného materiálu

TTT.3 Jiné provozní u/nosy 023 4 717 1 742

-12617 22694F ostatní provozní náklady (ř.25 až29) 024

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 025 1 237 359E.1

1 361F.2. Prodaný materiál 026 2 888

021 3 247 3 887Daně a poplatky

5 000F.4 Rezervy v provozní oblasti a koplexní náklady příštich období 028 -36 900

12 087F.5. Jiné provoznÍ náklady 029 16911

23 114* Provozní výsledek hospodaření
(ř.01 +02-03-(+/-07)-08-09-í 4 +20 -24t.

030 2í 600

HAYII 
:.ql', s r,o,, hottting

.-ltndřišská 5,/9O1
1,1 0 00 praha 

1

DtO: CZ4sB7S092



$kutečnoot v účetním obdobíomaěení

e

TEXT

b

čislo
řádku

c
běŽném manurcm

2

TV Výnosy z dlouhodobého finančnÍho majetku - podíIy (ř.32+33) 031 0 1
,l I I

IV. 1 Výnosy z podÍlů - ovládaná nebo ovládající osoba 032

rv.2 ostatní výnosy z podílů 033 't 119

Lr Náklady vynaložené na prodané podíly 034

V Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37) 035 1 128 0

v.1 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
ovládající osoba

036

\I) ostatní \^inosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 037 2811

H Náklady související s ostatními dlouhodobým finančním majetkem 038

VI . Výnosové úroky a podobné qýnosy (ř. 40+41) 039 741 755

VI .1 Výnosové úroky a podobné \^ýnosy - ovládaná a ovládající osoba 040

ostatní V'ýnosové úroky a podobné u/nosy 041 741 755vr.2
T Úpravy hodnot a rezevy ve finanční oblasti 042

J Nákladové Úroky a podobné náklady (Í.44+45') 043 0 0

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

ostatnÍ nákladové úroky a podobné náklady 045J.2

12921VIl. ostatní finanění uýnosy 046 11 985

K ostatní Íinanční náklady 041 88 636 17 525

* Finančnl výsledek hospodaření
34+35-38+394243+4647 |

(ř.3í
048 -74782 -2730

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48) 049 -53 í82 20 384

Daň z příjmů (ř.51+52) 050 6 684 14 495L

051 -574 13 988L.1 Daň z příjmů splatná

507L.2. Daň z příjmů odloŽená (+A) 052 7 258

5 889** Výsledek hospodařeni po zdaněnni (+/-) (ř.30+48-50) 0s3 -59 866

M Převod podílu na výsledku hospodaření spoleěnÍkům (+1' 054

*** Výsledek hospodařeni za účetní období (+/_) (ř.53-54) 055 -59 866 5 889

í 364649* Čisýobratzaúčetniobdobí (l'+ll'+!l|.+|V.+V.+vl.+V|j}r}* :s{0 1 347 428

HAYřK, spol. B r.0,, hohllng
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1

DlČ: CZ43875092

Sestaveno dne
21.2.2020 osoby, která je účetní jednotkou

lng-ng. Milan

u

Právni forma účetni jednotlv

akciová spo1ečnost
osoba odpovědná za účetnictví fiméno a podpis) lng. Lafav BroŽ /'/

)'
Předmět podnikání
specializované stavební práce

osoba odpovědná za účetní závěrku (méno a podpis)

Ludvík KubiŠta
tel.: linka:



ZAKLÁDÁNí
STAVEB

@ Zakládání staveb,a.s.
lČi 49z4L567
Sídlo: Praha 4, Dobronická 1371, psč r+s oo
Společnost zapsána dne 29.9.1993 v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2L39

PříJoha tvořící součást účetní závěrky
k3L.L2.2019

HAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřišská 5/901
110 O0 Praha 1

DlÓ: GZ43875092



1.1 obecné údaje

Název účetní jednotky:
Právní forma:
Sídlo:
lČ:

Předmět podnikání v celém
rozsahu zapsaném v oR:

1.ZálcJaďniúdaie

Zakládání staveb, a.s'
akciová společnost
Praha 4, Dobronická 1371, PsČ 148 oo
4924L567

- projektová činnost ve výstavbě
- podnikánív oblasti nakládánís nebezpečnými odpady
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
_ výroba kovových prefabrikátů pro stavby
- nakládání s odpady, skladování a zpracování nekovového šrotu- -

- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- velkoobchod betonářskou ocelí a výrobky z ní
- pronájem a půjčování věcí movitých-stavebních strojů a zařízení
- realitní činnost, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor

- přípravné práce pro stavby, zemní práce a terénní úpravy
- zámečnictví
- opravy pracovních strojů
- instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- instalace a opravy elektronických zařízení
- výkon zeměměřičských činností
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Datum vzniku obchodníspolečnosti: 29. září L993

Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl. B, číslo vložky 21'39

osoby podílející se na základním
kapitálu: Trilet Ground Services, a.s. - 100% podíl na základním kapitálu

organizační struktura: akciová společnost je vnitřně organizačně členěna na úsek
obchodně-výrobní, úsek technický, úsek ekonomicko-finanční a
výrobní divize, z toho čtyři jsou registrovány jako zahraniční
organizační složky.
V roce 2019 nedošlo ke změnám v organizačnístruktuře

Statutá rní orgá n společnosti: lng. Milan Král- předseda představenstva
lng. Jiří Múhl- místopředseda představenstva
lng. Aleš Skalický - člen představenstva
lng. Ladislav Holík - člen představenstva
lng. David Peč - člen představenstva

lng. Zdeněk Rataj - předseda dozorčí rady
lng. František Peč - místopředseda dozorčí rady

-l-
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Dozorčí rada:



V roce 2019 došlo ke změně údajů v obchodním rejstříku, člen představenstva lng. Petr Nosek byl
k 30'9.2019 nahrazen lng. Davidem Pečem.

lnformace o účetní závěrce:

Účetní období: kalendářní rok 20L9
Rozvahový den: 3L.12.2oL9
Mínulým účetním obdobím je kalendářní rok 2018.
Součásti účetní závěrky: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Cash-flow a Přehled o změnách

vlastního kapitálu.

Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky: ano

Účetníjednotka z titulu zařazení do konsolidačního celku TERRAF|N GRoUP uplatňuje dle 562 odst' 3
vyhlášky č.5o0/2oo2 Sb. výjimku z povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Konsolidujícíúčetní jednotka: TERRAFIN GRoUP a.s., U Rakovky 849, Praha 4,lČ27t34577
Konsolidující účetní jednotka sestavující konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny: Metrostav,

a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 - Libeň, lč ooo14915.

1.2 Podíly na základním kapitálu v jiných společnostech

Zakládání staveb, d.o.o v likvidaci

Sídlo: Puževa ulica br. 13, Záhřeb, Chorvatsko
100%

Výše uvedená obchodní společnost byla k datu 12.7.2019 rozhodnutím obchodního soudu v Zagrebu

vymazána z obchodního rejstříku.

Vlastní kapitál a účetní výsledek hospodaření dceřiných společností (v tis. Kč):

Přepočteno kurzy ČtuB k 31.12.2018

Společnost je součástí holdingu TERRAFIN GRoUP, a.s., schéma holdingu - viz příloha

1.3 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků s uvedením
výše osobních nákladů, které byly vynaloŽeny na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky:

Společnost

rok 20L9 rok 2018

vlastní kapitál
výsledek

hospodaření
po zdanění

vlastní kapitál
výsledek

hospodaření
po zdanění

Zakládání staveb, d.o.o 3 9s3 -6 637

rok 2019 rok 2018

průměrný
počet

osobní náklady
v tis. Kč

průměrný
počet

osobní náklady
v tis. Kč

celkem 333 227 r84 326 207 346
- z toho řídící pracovníci 7 L3797 7 13789
odměny statutární orgán + dozorčí rada 7 840 7 840

a
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1.4 Akcionářům, členům řídích, statutárních a dozorčích orgánů, s výjimkou bezplatného poskytnutí
osobních automobilů členům managementu ke služebnímu i osobnímu použití, nebyla
poskytnuta žádná další plnění. Bezplatně poskytnuté osobní automobily byly zohledněny
v daňovém základu daně z příjmů ze závislé činnosti.

2.Informace o použiých účetních metodách,
o obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/199L Sb., o účetnictví, s vyhláškou
č.50ol2oo2 Sb. a českými účetními standardy.

2.1 Způsob ocenění:

a} nakupované zásoby byly oceňovány pořizovacími cenami, tj. Včetně vedlejších nákladů
pořízení

b) vyskladňované zásoby byly oceňovány dle váženého aritmetického průměru

c) nedokončená výroba byla oceňována vlastními náklady

d) cenné papíry a majetkové účasti byly při pořízení oceňovány pořizovací cenou, k okamžiku
sestavení účetní závěrky bylo provedeno přecenění na hodnotu odpovídající míře účasti

účetní jednotky na vlastním kapitálu dceřiné společnostimetodou ekvivalence

2.2 oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo k žádným změnám V postupech účtování a
oceňování.

?..3 v účetním období vytvořila účetní jednotka opravné položky podle zákona o rezervách
k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ve výši Loo o/o, účetní opravné položky k
pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 180 dní ve výši 50 % a účetní opravné položky
k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 365 dní ve výši Io0 To. V zájmu dodržení principu
věrného obrazu účetnictví byly v některých odůvodněných případech vytvořeny opravné
položky vyšší, případně nižší než by vyplývalo z časového rozdělení pohledávek po lhůtě
splatnosti' opravné položky k zásobám jsou vytvářeny ve výši L0o% u položek bez pohybu více
než dva roky v případě materiálu a čtyři roky u náhradních dílů.

2.4 V aktivech je veden dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacíceně nad 20 tis. Kč a dlouhodobý
nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.

Při stanovení účetních odpisů byla použita metoda rovnoměrných odpisů. Doba použitelnosti

dlouhodobého majetku pro účel účetních odpisů byla zpravidla odvozena od doby odpisování
podle daňových odpisových skupin. Účetní jednotka stanovila zahájení účetního odpisování v
měsíci uvedení majetku do používání a ukončení v měsíci vyřazení majetku' Pro daňové účely
jsou u majetku uplatněny zrychlené odpisy.

2.5 Pro přepočet údajů v cizí měně byl používán denní kurz ČruB platný pro den uskutečnění
účetního případu.

2.6 v účetním období vytvářela účetní jednotka rezervy na dokončení projektů. Tyto rezervy by|y

vytvářeny na předpokládané vícenáklady spojené s reklamacemi a záručními opravami u

HAYEK, epol. s r.o., hohling
JindřiŠská 5/90'|
110 0O Praha 1

DlČ: CZ43875092
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neukončených zakázek. Při tvorbě rezerv je zohledňováno očekávané plnění ze smluvních i
mimosmluvních závazků.

3. Doplňuiící informace k rozvaze aýkazuzisku aztráty

3.1 Účetní jednotka vypočetla odloženou daň rozvahovou metodou. odložená daňová pohledávka k
3L.I2.20L9 činí3737 tis. Kč a byla vyčíslena z rozdílů mezi účetními a daňovými zůstatkovými
hodnotamidlouhodobého majetku a z vytvořených rezerv.

3.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

a roz is dlouhodobého hmotného a nehmotného m u tis

*) jiný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč evidovaný v rámci drobného hmotného
majetku

b) finanční pronájem hmotného dlouhodobého majetku:
V roce 2019 neměla účetníjednotka žádný majetek pronajatý formou finančního pronájmu

c) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v pořizovacích cenách v tis. Kč:

rok 2019 rok 2018
přírůstky 13 862 6255
úbytky 7 505 6 320

d) účetní jednotka nemá žádný jiný drobný hmotný majetek než majetek uvedený v bodu a),
který by byl vedený V operativní evidenci a neuvedený v účetnictví

e) účetní jednotka nemá žádný majetek zatížený zástavním právem, nebo věcným břemenem

f) účetní jednotka nemá žádný majetek, jehož ocenění by bylo výrazně vyšší než ocenění
v účetnictví

3.3 Dlouhodobý finanční majetek k 3L.I2.2oI9
Akcie a podíly ve společnostech: 0
Jiný dlouhodobý finanční majetek - dluhopisy držené do splatnosti 13 084 tis

|{AYřK, spol. s r.o', holtling
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1

DlČ: CZ43B75092

rok 2019 rok 2018
pořizovacícena zůstatková cena pořizovacícena zůstatková cena

Pozemkv 24 168 24 168 24 896 24 896
Budovy 94 875 46 049 92230 47 773
Dopravní prostředky 37 332 14 476 34 494 10 502
strojní zařízení 7 981 1313 6 717 182
lnventář 831 0 831 0
Jiný dl' hmot. maj.*) 6 785 I 211 6 812 8011
Jiný dl. nehmot.maj 745 0 745 0
Software 4 042 299 3702 0
Nedokončený DM 271 271 133 133
CELKEM 177 056 87 912 1 70 560 82 388
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3.4 Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)

3.5 Vlastní kapitál:

a) základní kapitál společnosti je tvořen L82 737 ks kmenovými akciemi na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celý vklad je plně splacen, akcie nejsou veřejně
obchodovatelné

b) Pohyby vlastního kapitálu v účetním období: viz. Přeh]ed o změnách vlastního kapitálu.

c) Rozdělení výsledku hospodaření minulého období: ze zisku za rok 2018 byla částka 2 596
tis. Kč převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, 300 tis. Kč bylo použito na
příděl do sociáIního fondu a částka 3 093 tis. Kč byla použita na výplatu tantiém.

3.6 Dluhy z obchodního styku (v tis. Kč):

l'lAYEK, spol. s r.o., holrling
Jindřišská 5/901

'1 '10 O0 Praha 1

DlČ: CZ43875092

rok 2019 rok 2018

Celkem btto 742532 740255
- z toho nad 180 dnů (do 365 dnů) po lhůtě splatnosti 15 2L6 33 99s

nad 365 dnů po lhůtě splatnosti 83 133 98 8s5

za podnikv ve skupině celkem 67 L68 44200
- z toho nad 180 dnů (do 365 dnů) po lhůtě splatnosti L387 0

- z toho nad 365 dnů po lhůtě splatnosti 1952 0

dlouhodobé se splatností delší než 5 let 48 679 50 750

- z toho za podniky ve skupině 689 0

opravné položky k pohledávkám z obch. styku 94597 L08 667

- Z toho ve skupině 0 0

- z toho daňové 37 105 36 427

rok 2019 rok 2018

celkem 160 781 r78802
z toho
nad L80 dnů (do 365 dnů) po lhůtě splatnosti 2748 6 697

nad 365 dnů po lhůtě splatnosti L2024 1'2762

vůči podnikům ve skupině celkem 31 896 74 05L
- z toho nad 180 dnů (do 365 dnů) po lhůtě splatnosti 0 6 105

- z toho nad 365 dnů po lhůtě splatnosti 4862 6 190

-5-



dlouhodobé se atností 1-5let

Účetní jednotka nemá žádné dluhy nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze s výjimkou
bankovních záruk jí poskytnutých.

3.7 Dluhy vůčiovládajícím osobám

Společnost nemá k 31.12'2oL9 žádné dluhy k ovládajícím osobám.

3.8 Bankovní garance

Z úvěrové linky ve výši 120 000 tis. Kč od UniCredit Bank Czech Republic účetní jednotka

k3L.t2.2oI9 čerpala celkem 39 381 tis. Kč na přísliby a bankovní záruky nahrazující zádržné.
Z úvěrové linky od Čsog ve výši 400 ooo tis. Kč čerpala účetní jednotka k 31.12.2oL9 celkem 64
388 tis. Kč rovněž na záruky nahrazující zádržné. od Komerční banky získala účetní jednotka

záruky nahrazující zádržné v celkové částce 25 572 tis. Kč.

3.9 Účetníjednotka má vytvořeny rezervy na vícepráce na dokončení projektů v celkové výši 34 530

tis. Kč.

3'10 Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku (v tis. Kč):

FIAYEK, apol. s r.0., holrling
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1

DlČ: CZ43B75092

00

- z toho ve skupině 0 0

dlouhodobé se splatnostídelší než 5 let 0 0

- z toho ve skupině 0 0

0 0dluhy kryté podle zástavního práva

Rok 2019 Tuzemsko Zahraničí CELKEM

Tržby - stavební čjnnost 859 356 399 195 1 258 551

- z toho ve skupině 79 269 0 79269
Tržby - jiné služby 66 532 80 66 612

- z toho dopr., stroj.dílny 49 959 0 49 959

Tržby za zboží 0 0 0

Rok 2018 Tuzemsko Zahraničí CELKEM

stavební činnost s53229 726027 L279 256

- z toho ve skupině 90 669 0 90 669

TrŽby - jiné sluŽby 65 989 558 66 547

- z toho dopr., stroj.dílny 4s332 0 45332
Tržby za zboŽí 0 0 0

-6-



3.11Účetní jednotka neuskutečnila výdaje na výzkum a v'ývoj

3.12 Účetníjednotka V roce 20L9 nečerpala žádné dotace.

3.13 V účetní jednotce nedošlo k žádné významné události mezi rozvahovým dnem účetní závěrky a

datem, ke kterému je účetní závěrka schválena k předání mimo účetní jednotku.

3.L4 Celkové náklady na odměny auditorské společnosti činily v roce 20].9 826 tis. Kč, z toho 400
tis. Kč za ověření účetní závěrky, 420 tis. Kč za účetní a daňové poradenství a 6.tis. Kč za
školení.

HAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1

DlÓ: CZ43875092

lng. Alešan Král

Podpisový zaznam
jed

ké
, nebo

, která je
zaznam
rganuSestaveno dne:

27.2.2020

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání:
specializované sta-
vební činnosti

Poznámka: /
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Příloha k Příloze wořící součást účetní závěrky společnosti
Zakládání staveb. a.s. k 31.12.2o19

Schéma skupiny TERRAFIN GROUP, a.s. k 3L.l.2.20t9

tOOTo

LOO%

LOOYo

t00o/o

l"lAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřišská 5/90'|
'110 O0 Praha 'l

DlČ: CZ43875092

TERMFIN GROUP, a.s.

Trilet Ground Services, a.s.

Za|dádánístaveb, a.s.

Zakládání Group a.s.

TERMCON a.s.

ZAKLADANIE STAVIEB, s.r.o.

LOO%

FG Consult, s.r.o.
so%
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2019 12 49241567

V tisÍcích Kč

Název a sídlo Účetní jednotky:

Zakládání staveb, a.s.

Dobronická 1371

14826PÍaha 4

CASH FLOW
k: proalnec 20í9

Řaoet označ. TE)ff

P stav peněŽnÍch prostřeclkú a peněŽnÍch ekvivalentu na začátku
účetního období 2U 187

002
003 PeněŽnÍ toky z hlavní výděleěné činnosti (provozní ěinnosti)
004
005 z. nebo ztrátaz zdaněnímčinnosti -53 181
006
007 A. 1 íoperace 18 618

008 A. 1. 1

odpisy stálých alfiV (+), s výjimkou zústatkové ceny prodaných
stálých aktiv a dálo umořování oceňovacího rozdllu k nabytému
maietku a soodwillu (+/-)

74776

009 A.1.2. Změna stavu opravných poloŽek, rezerv -54725

010 A. 1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-1 (vyúčtovánído výnosů -,
do nákladů +)

-692

011 A.1.4. z na zisku

012 A. 1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+;' s výjimkou kapitalizovaných
úroků, a Wúětované výnosové Úroky G)

-741

013 A. 't.6. o
014

015 A.* Cisttý peněŽní tok z provozní ěinnostipřed zdaněním, změnami
pracovního kapitálu a mimořádnÝmi poloŽkami -34 563

016
o17 4.2. stavu ích ího -14 916

018 4.2. 1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivnÍch účtŮ
časového rozliŠení a dohadných Účtů aktivních

-8 944

019 4.2.2 Změna stavu krátkodobých závazkŮ z provozní činnosti (+/-),

pasivních Účtů časového rozlišení a dohadných ÚčtŮ pasivních -'13 947

020 4.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 7 975

021 4.2.4. Změna stavu krátkodobého finaněního majetku nespadajícÍho do
peněŽních prostředků a ekvivalentŮ

o22

49 479023 A. ** Cisý peněŽní tok z provozní činnosti před zdaněním a
mimořádnými poloŽkami

o24
025 4.3. s imkou kapitalizovaných úroků (-)

026 A.4. )řiiaté úrokv l +) 741

027 4.5. Zaplacená daň z příjmů za běŽnou činnost a za doměrky daně
za minulá období (-)

-5 050

028 4.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které
tvořÍ mimořádný výsledek hospodaření včetně splatné daně z
příimů z mimořádné činnosti

029 4.7 na
030
031 A. *** z -53 788
032

z033 Peněžní tok
034 B. 1 s aktiv -13 661
035 8.2 z aktiv 1 929
036 8.3 a osobám
037
038 B. *** tcl se nosti -1',t 732

TilUEil
BěŽné období

HAYEK, spol. s r,o,, holdlng
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1
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039
040 Peněžní tokv z finanční činnosti

041 c. 1

Dopady změn dlouhodobých závazkÚ, popř. takových
krátkodobých závazkťl, které spadají do oblasti finanční činnosti
(např. některé provozní úvěry)' na peněŽnÍ prostředky a
ekvivalentv

042

043 c.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněŽní prostředky a
peněŽní ekvivalenty

-3 189

044 c.2.1
Zuýšení peněŽních prostředků a peněŽních ekvivalentů z titulu
zvýŠení základního kapitálu, áŽia, event. fondů ze zisku včetně
sloŽených záloh na toto ztlýŠení (+)

c.2.2 Vvplacení podílu na vlastním kapitálu spoleěníkům (-)045

046 c.2.3
DalŠí vkladv peněŽních prostředků společníků a akcionářů (+)

047 c.2.4. Uhrady ztráty společníkv (+)

048 c.2.5 Přímé platby na vrub ÍondŮ (_) -97

-3 093

049 c.2.6.

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené sráŽkové daně
vztahující se k těmto nárokům a věetně finančního vypořádání
se společníky V. o. s. a komplementáři u komanditních
společností (-)

050

051 c.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků jejich
předmětem ěinnosti ie investičníčinnost (+)

1 128

052 c iistý peněŽní tok vztahuiící se k finanční činnosti .2 061
053
054 F Cisté zuýšen í, resp. sn ÍŽen Í peněŽn ích prostředkŮ -67 581

i055
056 R StaV peněŽnÍch prostředkŮ na konci Úletniho obdobi

N // 196886

27.2.2020
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Minimálnl závaaý wčet informacÍ uv€dený
podl€ vyhlášky č. 500/2002 Sb.ve znénl p.p'

Sestaveno dne:

27.02.2020

výxnz o aiĚNÁcH VlÁsTt{íHo KAPrÁLu
kednl 31. 12. 2019

od:0í.01.2019
Do:31.í2.2019

(v celých tisícÍch Kč)

Rok MěsÍc É
2019 12 49241567

obchodní firma nébo jiný název
úě6tní jcdnotky

Za{ádání stavéb, a.s.

sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a mígto podnikání líši-li
se od bydlišté

Dobronická 1371

148 26 Praha 4

označení

a

PŘEHLED o ZMENAGH VLAsTNlHo KAP|TALU

b

čislo
řádku

c

skutečnost v účetnlm obdobÍ
běŽném

I
minulém

2

A zákledni keoltll zamanÝ v obchodnlm plrťlku íúěet 4íí}
1

2.

3.

1.

PočátečnÍ zůstatek 001 182737 18273'?

ZvýšenÍ 002 0 0

snlŽení 003 0 0

Konečný zůstatek 004 182737 182737

B. Ztklrdnl taoltál nezaocaný túčct 4í9}

1

2.

3.

4-

Počát6ční zůstatek 005 0 0

ZvýšenÍ 006 0 0

SnlŽení 007 0 0

Konečný zůstatek 008 0 0

c" Zlkhdnl lrpltál A. +r- B. t. zohl.dnlnlm účtu í-1252
,l

2.

3.

4.

5.

6.

Počáteční zůstatek A. +/- B. A.'1. + 8.1 009 182737 182737

PočátečnÍ zŮstatek vlastních akciÍ a vlastních obchodnlch podÍlů G252) 010 0 0

ZvÝšení stavu účtu G252) 011 0 0

SníŽení stavu účtu G252) 012 0 0

Konečný zůstatok účtu G252) 013 0 0

Konečný zůstatek A. +/_ B. se zohledněním účetu G)252 c.1. + c.5 014 182737 182737

D. Álto trtcetrrzt

1

2.

3.

4.

PočátečnÍ zůstatek 015 0 0

ZWšenÍ 0í6 0 0

SníŽení 017 0 0

Konečný zůstatek 0í8 0 0

E Reervnl íondv (úěct{zí)

1.

2.

3.

4.

Počáteční zůstatek 019 36 547 36 547

Zvýšení 020

snÍŽenÍ 021 0 0

KonečnÝ zůstatek o22 36 547 36il7
F. odatnl Íondv zc ztrrku íúčot't27l

1

2.

3.

4.

PočátečnÍ zůstatek o23 224 193

ZvÝšenÍ 024 205 4í9

SníŽenÍ 025 301 388

Konečný zůstatek 026 128 221

G. XeolttlovÓÍondv{účot4í3t

I

2.

3.

4,

PočátečnÍ zůstatek 027 173 405 173 405

Zvýšení 028 0 0

snlŽení 029 0 0
nArEt\, I

rr-JKonečný zůstatek
oóat' l,r norurn!)

173 405 {73 't05
110 0O Praha 1

DlČ: CZ43875092



Skutečnost v účetním obdobíoznačení PŘEHLED o zMĚNAcH VLAsTNlHo KAP|TALU

b

ěíslo
řádku

c
běŽném

1

minulém

2

H. Rozdlly z Dňeceněnl n.zlhÍnutÓ do výrledku hogDod.řeni (úěty 4í4 + 'llEl
PočátečnÍ zůstatek 031 a4 425 -57 450

ZvÝŠení 032 64 425

SníŽení 033 0 6 975

KonečnÝ zůstatek 034 0 -64425

1.

2.

3.

5.

l. zl3k účetnlch obdobl (účet 428 + zů*atok na 8trrně D úětu 't3í)
Počáteční zůstatek 035 628 384 6í1 808

Zvýšenl 036 5 889 20 069

SniŽenl 037 3 293 3 493

Zaokrouhlení 038 0

1

2.

3.

4.

5. KonečnÝ zůstatek 039 630 980 628 384

J. zt át! účetnlch obdobl (úěet 429 + zfuttt9k na rtranÓ tD Účtu 'l:l{}
Počáteční zůstatek (MO 0 0

Zvýšení o41 0 0

SnÍŽenÍ 042 0 0

1

2.

3.

4_ Konečíý zůstatek 043 0 0

J|. JlnÝ vÚetedek mlnulých obdobl íúčet,126)

0PočátečnÍ zůstatek 044 0

ZWšení o45 0 0

SníŽení 046 0 0

1

2.

3.

4- Konečný zůslatek 047 0 0

K Zsklztrátaza účetnl oDdobt mzdrnónl

048 5 889Počáteční zůstatek

ZvýšenÍ 049 -59 866

snÍŽenÍ 050 0

5 889

1

2.

3.

4- Konečný zůstatek 05í -59 866

Kl. Rozhodnulo o zálohách na výolatu oodllu m zlsku - (účet 
'l32l

052 0 0PočátečnÍ zŮstatek

ZvýšenÍ 053

SníŽení 054 0 0

0

1

2.

3.

4- Konečný zŮstatek 055 0

vlásT}li K^PITÁL cELKEt
056 956 872 953 129PočátečnÍ zůstatek

ZvýŠení 057 10 653 20 488

058 3 594 10 856sníŽení

Zaokrouhlenl 059 0 0A

1

2.

3.

4.

5. KonečnÝ zůstatek
l
l\ 060 s$/ú1 / / 962 76í

27.02

ng. Milan Král

FIAYEK, spol. s Í.o.' holdlngi
Jindřišská 5/0o't
110 OO Praha't

DlČ: CZ43875092

Aleš Skalický



spol. s t 0.
H EK

holding
a daňoÚ poradci

ZPRAVA
NEZ^VISLÉHo AUDIToRA
o ověření účetní zinérky obchodní společnosti

Zak|ádátní staveb, a.s.
k 31. 12.2019

ověření přiložené účetní závěrky k3l.l2.2019 obchodní společnosti Zakládání staveb, a.s.,
Dobronická l37I, l48 00 Praha 4,IČ 492 41 567, provedla obchodní společnost HAYEK,
spol. s r.o., holding, Jindřišská5l90l,Praha 1' evidenční číslo 029.

Auditorem odpovědným za provedení auditu je Ing. Kateřina Huňáčková, evidenční číslo 2097.

Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře obchodní společnosti Zakládaní staveb,
a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závérky obchodní společnosti Zakládání staveb, a.s. (dále
také ,,Společnostoo), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k3I.I2.20l9, výkazu zisku a rtráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o
peněžních tocích zarok končící 3I.l2.20I9 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitýchpodstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Úaa3e o Společnosti jsou
uvedeny v čl. I. přílohy této účetní závérky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní
společnosti Zak|ádání staveb, a.s. k 3L. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 3l.12.2019 v souladu s českými
účetními předpisy.

Základ pro qýrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru České
republiky pro audit, kterymi 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 přijadm Komorou auditoru České republiky jsme
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vypl;ývajici zuvedených
předpisů. Domnívráme se, že důkazní informace, které jsme shromríŽdili, poskytují dostatečný a
vhodný základpro vyjádření našeho výroku.

HAYEK' spol's Í.o.' holding, Jindřišská 5' 11o o0 Praha 1,, telefon:+42o 224 239 730, sekřetařlat@havek,cz., zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Plaze, oddíl c, vložka 7107.
člen Komory auditorů české řepubliky.



Ostatní informace
ostatními informacemi jsou v souladu s $ 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávé mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatni informace odpovídá
představenstvo Společnosti.

Náš výrok k úěetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky sezniímení 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 závětky
nebo zda se jinak týo informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatru informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovríny v souladu s příslušn;ými právními předpisy. Tímto posouzením se tozumi, zda
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formálni náležitosti a postup
vypracoviání ostatních informací v kontextu 'qfznamnosti (materia1ity), tj. zda pfipaďné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na zál<|adé
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jiždokážeme posoudit, uváďime,že
o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazeni v účetní

závěrce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkoua
o ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

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

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závérky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, kteqý
považuje za nezbyný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závérky
záležitosti týkajicí se jejího nepřetržitého trvání a použiti předpokladu nepřetržitého trvaní při
sestavení účetní závěrky, s qijimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, nežtakučinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závérky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že íěetní závěrkajako celek neobsahuje 'qýznamnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš qýrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s qýše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závětce
odhalí případnou existující qýznamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považuji se za významné (materiální), pokud lze reálně

HAYEK' spol.s ř.o.' holding' Jindřišská 5' 110 00 Praha 7-', telefon:+42o 224 239 730, ,sekretariat@hayek'cz', zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložRa 7Lo7 '
člen Komory auditorů české republiky.



předpokládat, Že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím záIdadě přijmou.

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

o Identifikovat a vyhodnotit tizika významné (materiální) nesprávnosti účetni závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a ziskat dostatečné a vhodné důkazní informace' abychom na jejich zákIadě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalime významnou (materiální) nesprávnost, k niž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materirilní)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcháneni vnitřních
kontrol.

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na danó
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názot na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

o Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní
závěrky.

o Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvrání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromiížděné dťrkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
ýznamně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závéru,
že taková ýznamná (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 modiÍikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vychazejí z dtlkazních informací, které jsme získali
do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, Že
Společnost ztratí schopnost nepřetrŽitě trvat.

o Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závérky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetni závěrka zobrazlje podkladové transakce a události způsobem, kteý vede k
věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorči radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasoviání auditu a o významných zjištěních' která jsme v jeho pruběhu učinili, včetně
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním systému.

Y Praze dne28.2.2020

,JAYÉ.K, spol. s r.o', holding
Jindřišská 5/'9o.|
110 00 praha .l

DlČ; CZ43875O92

HAYEK, spol. s r. o., holding
evidenění č.029

Ing. Kateřina Huňáčková
evidenční č.2097

HAYEK' spol.s r'o.' holding' Jindřišská 5' 110 00 Praha 1', telefon:+42O 224 239 73o, ,sekretaliat@hayek.cz., zapsaná v obchodním
r$stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,vložka7to7'
člen Komory auditorů české řepubliky'



Zaldádání staveb,a.s.
IČ: 49241567, se sídlem Praha 4, Dobronická 737l, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městshým soudem
vPraze, oddíl B, vložka2l39

Zpráva o vztazích mezi propoienÝmi osobami dle ustanovení s 82 zákona
č.90/201'2 Sb." o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích). za období od l'.1.2019 do 31.l2.20t9

Členové představensfua ovládané osoby zpracovali v souladu s ust. $ 82 zěkona č.9012012
Sb., o obchodních korporacích tuto zprávu. Zpráva obsahuje informace o vztazích mezi
ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládan;imi stejnou ovládající osobou a je
zptacována z pohledu ovládané osoby.

I. Struktura vztahů mezi osobami

l) ovládaná osoba
obchodní společnost Zailádlání staveb, a.s.' se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, IČo
49241567, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městsk;ým soudem vPraze, oddíl B,
vložka2139

2) ovládající osoby
ovládaná společnost je osobou přímo ovládanou obchodní společností Trilet Ground
Services, a.s. se sídlem U Rakovky 849' Kunratice, l48 00 Praha 4, IČo 25056514, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4060. Přímo
ovládající osoba je 100% vlastníkem ovládané osoby.
Dále je ovládaná osoba nepřímo ovládrína od3.12.2005 společnostmi TERRAB'IN GROUP'
a.s.' Se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, lČo zlBq57l, zapsaná vobchodním rejstříku
vedeném Městs(ým soudem vPraze, oddíl B, vloŽka 9224 a TERRAFIN' a.s.' se sídlem
Praha 4, U Rakovky 849, IČo 27192075, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem vPraze, oddíl B, vložka 9638 a společností Subterra a.s.' se sídlem KoželuŽská
224615, Libeň, 180 00 Praha 8, IČo 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem vPraze' oddíl B, vložka l383 (dále nepřímo ovládající osoby).

3) Další ovládané osoby
Přímo ovládající osoba ovládá podle dostupných údajů přímo i nepřímo další osoby (dále
osoby ovládané stejnou ovládající osobou) a je většinovým vlastníkem těchto osob:

FG Consult, s.r.o. se sídlem Praha 4, K jezu tg37ll, tČo ezgB760, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35312.

TERRACON a.s., se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, IČo 6307s848, zapsaná v obchodním
rejstříkuvedeném Městshým soudem vPtaze, oddíl B, vložka3113.

Zakládání Group a.s.' se sídlem Thrímova |8ll20, Karlín, 186 00 Praha 8, ICo 61858013'
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 2664.

ZAKLADANIE STAVIEB' s.r.o.' se sídlem Bratislava, Košická 56,IČo 35858346, zapsaná
v obchodním registru okresního soudu v Bratislava I, oddíl sro, vložka 28870lB.



II. Uloha ovládané osoby

ovládaná osoba v rámci skupiny firem_ poskytuje služby, zejména servis a opravy strojů,
služby strojních dílen a pronájem nemovitosti aďáLep'ouadi stavební práce.

III. Způsob a prostředtry ovládání

ovltídající osoba nakládá s podílem na hlasovacích právech ve qýši l}}%hlasů.

IV. Přehled jednání učiněných v posledním účeÚním období

V r9ce 2019 nebyla na popud nebo v zájmuovládající osoby učiněna žádná jednání týkající se
1ajetku přesďrujícího l0o/o vlastrrího kapitrílu ovládané oso-by zjištěného poát. účetni závěrky
k31.t2.20r9.

V. Přehled vzájemných smluv

osoba ovládaná má s ovládající osobou Trilet Ground Services, a.s. uzavřenou rámcovou
nájemní smlouvu pro stavební stroje. S ostatními osobami ov1ádanými stejnou ovládajÍcí
osobou má uzaťeny smlouvy o dílo na provedení stavebních prací, smlouvy o pronáimu
nebytových prostor, smlouvy o pronájmu osobních a užitkovýclr vozídel, smlouw o vedení
účetnictví, smlouw o přefakturaci nákladů na stavební zakázku, kupní smlouvy na ojetá
vozidla apouŽité movité věci a smlouvy naprojekčnípráce.

VI. Posouzení případného vzniku újmy a zhodnocenívztahů

Smlouva mezi osobou ovládající a osobou ovládanou byla uzavřena za podmínek obvyklých
v obchodním styku a plnění i protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního
styku, včetně obvyklých cen, takže splněním této smlouvy nevznikla případně nemůže
ovládané osobě vzniknout žáďnáújma. Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou nebyly uskutečněny jiné právní úkony, tj. nevznikla
ovládané osobě újma. V zájmu osob ovládaných stejnou ovládající osobou a osobou
ovIádající nebyla přímo, či na jejich popud phjata, uskutečněna žádná opatření v zájmu
ovládající osoby. ovládané osobě tedy nevznikla žádÍláújma a pro ovládanou osobu neplynou
ze vzájenrtých vztahů žádná nzika, Ze vzájemných vnďrů mezi osobami uvedenými v této
zprávé převažovďy v roce 2a19 výltody spočívající v efektivnějším využitívyrobních kapacit
jednotlivých Íirem při zhotovovárrí stavební ch r"akázek.

V Praze dne27.2.2020

podpisy

2

orgrínů


