Výročná správa 2014
HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty

Broumov
Revitalizácia kláštora
Broumov – vzdelávacie
a kultúrne centrum

výkony

5 099
zisk pred zdanením

87
čistý zisk

64
aktíva celkovo

3 804
vlastný kapitál

1 048
zamestnanci

1 088

Obsah

Prezentačná časť
3

Úvodné slovo predsedu predstavenstva

4

HOCHTIEF vo svete

6

Profil HOCHTIEF CZ

8		

Organizačná zložka Slovensko

8		

Divízie HOCHTIEF CZ

11

Správa dozornej rady

13

Finančné riadenie

13		

Finančný manažment

13		

Technika a investície

14		

Podnikateľské prostredie

16

Hlavné udalosti roku 2014

18

Systém riadenia

20

Výskum a vývoj

22

Udržateľný rozvoj

22		

Zodpovedné produkty a služby

22		

Aktívna ochrana životného prostredia

24

Efektívne využívanie prírodných zdrojov

25

Atraktívne pracovné prostredie a bezpečnosť práce

27		

Spoločenská zodpovednosť

27		

Compliance

28

Akcionárska štruktúra a orgány spoločnosti

29

Organizačná štruktúra spoločnosti

Finančná časť
32

Správa nezávislého audítora

34

Správa o vzťahoch v spoločnosti

37

Účtovná závierka

38

Bilancia

40

Výkaz o zisku a strate

41

Prehľad o zmenách vlastného kapitálu

42

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow)

43

Príloha k účtovnej uzávierke za rok 2014

Základné údaje o spoločnosti za rok 2014 (zadná strana obálky)

Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

1

Litomyšl, Revitalizácia 11 objektov zámockého návršia
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Úvodné slovo predsedu predstavenstva

Veľké úspechy sme v roku 2014 zaznamenali pri
plnení našej obchodnej stratégie nastavenej v roku
2013. Podarilo sa nám významne expandovať
na slovenský trh, kde v súčasnosti realizujeme projekt
D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Vzhľadom na to,
že sme minulý rok na Slovensku získali aj ďalšie
projekty a rozšírenie svojho pôsobenia na slovenskom
stavebnom trhu považujeme naďalej za prioritu,
významne sme posilnili kapacitu našich tamojších
tímov. Strategickým zámerom nasledujúcich
mesiacov bude pretvorenie organizačnej jednotky
na Slovensku na samostatnú dcérsku spoločnosť
HOCHTIEF SK.
Vážení obchodní priatelia,
V závere minulého roka sa nám podarilo výrazne
dovoľte, aby som vám predložil výročnú správu

navýšiť zásobu práce pre rok 2015. Získali sme dve

akciovej spoločnosti HOCHTIEF CZ za rok 2014.

zásadné zákazky – výstavbu budovy nového Českého
inštitútu informatiky, robotiky a kybernetiky (ČIIRK) pre

Máme za sebou obdobie, ktoré je rozhodne veľmi

České vysoké učení technické v Prahe a výstavbu

bohaté na udalosti, tak pozitívne, ako aj negatívne.

nového sídla banky ČSOB. Tieto i ďalšie zákazky nám

V každom prípade môžem konštatovať, že rok

prinesú mnoho výziev. Verím, že naše skúsené tímy si

2014 patrí medzi najúspešnejšie roky od nástupu

s nimi úspešne poradia a potvrdia, že právom patríme

hospodárskej krízy v stavebníctve pred siedmimi

k špičke českého stavebného trhu.

rokmi. Výsledky prezentované vo finančnej časti
tejto výročnej správy ukazujú, že sme v roku 2014

Vážení priatelia,

mierne prekročili plánovaný obrat. Pri hospodárskom
výsledku sme cieľ, ktorý bol plánovaný na začiatku

dovoľte mi, aby som sa vám všetkým poďakoval

roku 2014, nesplnili približne len o 10 %.

za spoluprácu v roku 2014 a vyjadril nádej, že akciová
spoločnosť HOCHTIEF CZ zostane i naďalej vaším

Rok 2014 priniesol našej spoločnosti mnoho

dôležitým obchodným partnerom.

organizačných zmien. Do minulého roku sme vstupovali
s novým personálnym obsadením predstavenstva,
ku ktorému sa pripojil nový člen, Tomáš Koranda.
Súčasne došlo k novému rozdeleniu kompetencií
členov predstavenstva, následnej reorganizácii
niektorých útvarov centrály a optimalizácii ich činností.
Posilnenie predstavenstva považujem za krok správnym

Tomáš Bílek

smerom. Krok, ktorý výrazne posilnil schopnosť

predseda predstavenstva

a pružnosť predstavenstva pri spolupráci s divíziami
a pri prijímaní rozhodnutí, z ktorých nám mnohé umožnili
riešiť niektoré otázky rýchlejšie než v minulosti. V druhej
polovici roka sme čiastočne obmenili vrcholové vedenie
našej najväčšej stavebnej divízie Pozemné stavby
Čechy. Nových manažérov sme našli relatívne rýchlo,
a to z interných zdrojov, čo považujem za veľmi dobré.
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HOCHTIEF vo svete
Spoločnosti skupiny HOCHTIEF v roku 2014

HOCHTIEF Americas
Turner (USA, Kanada)
Flatiron (USA, Kanada)
E.E. Cruz (USA)
Clark Builders (Kanada)
HOCHTIEF Asia Pacific
Leighton Holdings (Austrália)
Leighton Contractors (Austrália,
Botswana, Nový Zéland,
Papua-Nová Guinea)
Thiess (Austrália, India,
Indonézia)
John Holland Group (Austrália,
Hongkong, Nový Zéland,
Singapur) – do 12. 12. 2014
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Leighton Properties (Austrália)
Leighton Asia, India and Offshore
(Čína, Filipíny, Hongkong, India,
Indonézia, Kambodža, Laos,
Macao, Malajzia, Mongolsko,
Singapur, Thajsko, Vietnam)
Habtoor Leighton Group (Irak,
Katar, Kuvajt, Omán, Saudská
Arábia, Spojené arabské emiráty)
HOCHTIEF Europe
HOCHTIEF Solutions (Nemecko)
HOCHTIEF Building (Nemecko)
HOCHTIEF Infrastructure
(Česká republika, Dánsko,
Fínsko, Čile, Katar, Lotyšsko,

Nemecko, Holandsko, Nórsko,
Omán, Peru, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Grécko, Saudská
Arábia, Slovensko, Srbsko,
Švédsko, Turecko, Veľká Británia)
HOCHTIEF Engineering (India,
Katar, Nemecko)
HOCHTIEF PPP Solutions
(Čile, Írsko, Kanada, Nemecko,
Holandsko, Grécko,
Veľká Británia, USA)
HOCHTIEF ViCon (Katar,
Nemecko, Veľká Británia)
HOCHTIEF Projektentwicklung
(Česká republika, Nemecko,
Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko)
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Profil HOCHTIEF CZ

V roku 1939 otvoril Jan Baťa v Sezimovom Ústí novú

mnoho významných projektov, okrem iného Národ-

továreň. Pretože bol podnikateľom telom i dušou,

né integrované stredisko riadenia letovej prevádzky

rozhodol sa nezadávať zákazku na jej výstavbu

v Jenči pri Prahe, Multifunkčný štadión SK Slavia

„cudzej“ stavebnej spoločnosti. Založil si svoju vlast-

v Prahe, Fakultu elektrotechniky a informatiky

nú. A tak továreň i priľahlé satelitné mestečko, ako by

VŠB-TU v Ostrave alebo rekonštrukciu Národného

sme ho dnes nazvali, stavala Baťova stavebná divízia.

pamätníka na pražskom Vítkove. Spoločnosť sa

Po 2. svetovej vojne sa stala národným podnikom

podieľala na výstavbe Lochkovského tunela a mostu

Vodní stavby, ktorý časom získal postavenie jedného

na vonkajšom pražskom okruhu, na realizácii tunela

z najdôležitejších a najväčších stavebných dodávate-

Blanka alebo rekonštrukcii pristávacej dráhy TWY D

ľov v Československu. V roku 1985 sa táto spoloč-

na Letisku Václava Havla. V minulom roku dokončila

nosť zhostila realizácie jednej z najkomplikovanejších

výstavbu Nového divadla v Plzni, prvého divadla

a najdlhších stavieb v histórii krajiny – výstavby

v porevolučnej histórii Českej republiky a rekonštruk-

1. a 2. bloku Jadrovej elektrárne Temelín. Obdobie

ciu jedenástich historických objektov Zámockého

po roku 1989 sa nieslo v znamení privatizácie a nie-

návršia v Litomyšli, ktoré sú súčasťou pamiatky

koľkých zmien názvov spoločnosti, ktoré však vždy

UNESCO. V súčasnosti ukončila práce na projekte

odkazovali na historickú značku Vodní stavby.

predĺženia trasy pražského metra V.A, konkrétne
na staniciach Nemocnica Motol a Bořislavka. Medzi

V porevolučnom období patril k najvýznamnejším

aktuálne projekty spoločnosti patrí výstavba

medzníkom rok 1999, v ktorom došlo k zmene

Českého inštitútu informatiky, robotiky a kyberne-

vlastníka. Majoritným akcionárom VSB a.s. sa stal

tiky v Prahe, rekonštrukcia a dostavba Mestského

nadnárodný stavebný koncern HOCHTIEF. Týmto

štadióna v Ostrave-Vítkoviciach alebo výstavba tunela

sa začal integračný proces, zavŕšený v roku 2002.

Považský Chlmec na slovenskej diaľnici D3. Od roku

Na jeho konci stála silná a efektívna stavebná spo-

2000 sa venuje tiež developerským projektom.

ločnosť HOCHTIEF VSB, pripravená na podnikanie
v prostredí Európskej únie. Bola vyhlásená nová vízia

HOCHTIEF CZ môže čerpať nielen z vlastnej histórie,

a riadiace princípy spoločnosti, došlo k zmene loga

ale má otvorené dvere i ku skúsenostiam materskej

a obchodného názvu. V dcérskych spoločnostiach

spoločnosti. Koncern HOCHTIEF zamestnáva takmer

bola zrušená právna subjektivita – zmenili sa na

80-tisíc pracovníkov a patrí tak dlhodobo k popred-

odštepné závody. Bola ukončená verejná obchodo-

ným svetovým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú

vateľnosť akcií VSB a.s.

stavebnou a príbuznou činnosťou. V obrate generovanom mimo domovskej krajiny mu dlhodobo patrí

Tým sa však zmeny neskončili. Prišiel rok 2006, keď
spoločnosť dostala nový názov HOCHTIEF CZ. Presťahovala svoje sídlo na pražský Smíchov, do nového
obchodného centra hlavného mesta. Premenovala
svoje divízie z číselného na slovné označenie, aby
sa tak stala zrozumiteľnejšou pre svojich partnerov.
Založila dve nové divízie a zaplnila tak chýbajúce
miesta v portfóliu služieb poskytovaných svojim klientom. V závere tejto etapy sa v roku 2006 stal jediným
vlastníkom spoločnosti nadnárodný stavebný holding
HOCHTIEF AG.
Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ je už šestnásť
rokov súčasťou silného nadnárodného stavebného
koncernu, ktorý pôsobí po celom svete. Spoločnosť má pevné postavenie na českom trhu, hlavne
v oblasti pozemného a dopravného staviteľstva.
Prostredníctvom svojich piatich divízií realizovala
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prvé miesto.

Žilina, diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – tunel Považský Chlmec
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Organizačná zložka Slovensko

Divízie HOCHTIEF CZ

Organizačná zložka Slovensko bola

8

založená rozhodnutím predstavenstva

Divízia Pozemné stavby Čechy

Divízia Pozemné stavby Morava

1. 2. 2005, aby rozvíjala podnikanie

Divízia zabezpečuje komplexnú

Divízia poskytuje komplexné

na slovenskom stavebnom trhu.

realizáciu stavebných zákaziek

dodávky v oblasti ekologických

Od 6. 3. 2014 je jej vedúcim Tomáš

v segmente ekologických,

projektov, priemyselných objektov,

Koranda, ktorý je štatutárnym

priemyselných a energetických

bytových a administratívnych

zástupcom zabezpečujúcim dozor

stavieb, bytových,

komplexov, občianskych

nad činnosťami zložky.

administratívnych, občianskych,

a vodohospodárskych stavieb.

vodohospodárskych a líniových

Od začiatku je aktívna najmä

Zámerom organizačnej zložky je

stavieb. Svoje služby ponúka

v oblasti severnej Moravy a patrí

podnikať v rovnakých segmentoch

externým a interným odberateľom.

medzi najmladšie divízie

ako jej zriaďovateľ HOCHTIEF CZ.

Náplň stavebných prác tvoria

spoločnosti HOCHTIEF CZ. Pole

V súčasnosti sa podieľa na výstavbe

dodávky z oblasti rekonštrukcií

svojho pôsobenia ďalej rozširuje

dopravnej infraštruktúry, vodovodov

budov, vodovodných

prostredníctvom pobočiek

a kanalizácií, čističiek odpadových

a kanalizačných sústav, výstavba

v Olomouci a v Brne.

vôd a protipovodňových opatrení,

administratívnych centier, hál

realizácii zemných prác a projektov

a bytov, ako i rekonštrukcie

pozemného staviteľstva.

historických objektov.

Medzi významné projekty

Divízia zabezpečuje svoje služby

organizačnej zložky patrí výstavba

prostredníctvom závodov Juh,

diaľnice D3 na úseku Žilina (Strážov) –

Západ a Špeciálne činnosti

Žilina (Brodno).

a samostatných projektových tímov.
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Divízia Dopravné stavby

Divízia Property Development

Divízia Správa majetku

Na českom trhu pôsobí divízia

Developerská činnosť v oblasti

Služby komplexnej správy

od roku 2006. Zameriava sa

rezidenčnej výstavby po celom

nehnuteľností vo všetkých

na projekty podzemných stavieb,

území Českej republiky je náplňou

segmentoch poskytuje divízia

mostov, ciest, diaľnic, železníc,

divízie Property Development.

Správa majetku. Okrem know-

skládok a sanácie ekologických

Je aktívna hlavne v rezidenčnej

-how a skúseností z oblasti

záťaží, zemných prác

(bytovej) výstavbe pre strednú

technickej správy dokáže

a vodohospodárskych stavieb.

a vyššiu triedu. Svoje developerské

využiť synergické efekty, ktoré

Divízia Dopravné stavby disponuje

projekty realizovala najmä v Prahe

vyplývajú z úzkej spolupráce

širokou škálou nákladných

a v Plzni. V súčasnosti sa podieľa

s materskou spoločnosťou.

vozidiel a žeriavov, ktoré používa

na príprave projektu výstavby

Umožňuje tak pokryť celý životný

pri realizácii svojich projektov.

nového sídla ČSOB v Prahe.

cyklus projektu – od prípravy

V mnohých prípadoch ide

cez výstavbu až po následné

o špeciálne dopravné prostriedky,

prevádzkovanie objektu.

na ovládanie ktorých musí
mať vodič zvláštne oprávnenie
a skúšky. Divízia toto vybavenie
ponúka taktiež na prenájom.

Přelouč, Hala KIEKERT

Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.
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Kuks, Komplexná obnova hospitalu Kuks
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Správa dozornej rady

Správa dozornej rady HOCHTIEF CZ a. s.

Dozorná rada správu predstavenstva podľa

Dozorná rada v roku 2014 počas svojej činnosti

ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 90/2012 Zb.,

dohliadala na výkon pôsobenia predstavenstva

o obchodných korporáciách, preskúmala a nemá

spoločnosti a na plnenie jej podnikateľského zámeru.

k správe predstavenstva žiadne pripomienky
ani výhrady.

Dozorná rada HOCHTIEF CZ a. s. v súlade
s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Zb.,

Dozorná rada pozitívne hodnotí spoluprácu

o obchodných korporáciách, a Stanovami

s predstavenstvom spoločnosti, ktoré dozornú radu

spoločnosti HOCHTIEF CZ a. s. preskúmala náležitú

priebežne informuje o svojej činnosti a o významných

účtovnú uzávierku HOCHTIEF CZ a. s. za rok 2014

skutočnostiach týkajúcich sa spoločnosti.

a vzala na vedomie jej audítorské overenie.
Dozorná rada odporúča jedinému akcionárovi
spoločnosti schváliť náležitú účtovnú uzávierku
HOCHTIEF CZ a. s. za rok 2014.
Dozorná rada odporúča jedinému akcionárovi

Wilfried Rammler

spoločnosti schváliť návrh predstavenstva

predseda dozornej rady HOCHTIEF CZ a. s.

na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti
za rok 2014.
Dozornej rade bola predložená správa
predstavenstva spoločnosti o vzťahoch medzi
HOCHTIEF AG a HOCHTIEF CZ a. s. ako
medzi osobou ovládajúcou a ovládanou
a o vzťahoch medzi HOCHTIEF CZ a. s. a osobami
ovládanými spoločnosťou HOCHTIEF AG.

Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.
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Praha, Predĺženie trasy metra V.A – stanica Nemocnica Motol
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Finančné riadenie

Finančný manažment

V roku 2014 dosiahol celkový vlastný kapitál úroveň

Rovnako ako v roku 2013 dosiahla i v roku 2014

1 048 mil. Kč a peniaze a peňažné ekvivalenty sa

akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ stabilný výsledok,

znížili o 30 % na 307 mil. Kč, po navýšení o 109 %

a to navzdory pretrvávajúcim náročným trhovým

na 435 mil. Kč v roku 2013.

podmienkam. Opatrenia, ktoré boli prijaté v roku 2013
a ktoré boli zamerané na reštrukturalizáciu pridruže-

Z dôvodu zmien v zložkách pracovného kapitálu sa

ných prevádzok a závodov, zlepšili a stabilizovali náš

v roku 2014 celkové aktíva znížili o 1 % na hodnotu

prevádzkový výsledok. Zvýšené úsilie viedlo k získaniu

3 804 mil. Kč.

novej zákazky presahujúcej celkové tržby.
Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ vyplatila svojmu
V nadväznosti na výsledok roku 2013 vo výške

akcionárovi dividendy v hodnote 15 mil. Kč.

39,9 mil. Kč vygenerovala spoločnosť v roku 2014
zisk pred zdanením vo výške 87,4 mil. Kč. Zatiaľ čo

Technika a investície

podnikanie v segmente dopravnej infraštruktúry opäť

V roku 2014 sa zvýšil význam nosných technológií

poskytlo spoľahlivé výsledky, pozemné staviteľstvo

a vlastných kapacít vo výrobnom programe spo-

bolo pod tlakom zákaziek s extrémne náročnými

ločnosti. Uplatnili sa najmä v oblasti dopravných,

cenami a vo vysokokonkurenčnom prostredí.

vodohospodárskych, ekologických a pozemných
stavieb, vrátane rekonštrukcií pamiatkovo chráne-

Spoločnosť HOCHTIEF CZ investovala do akvizície

ných objektov.

dlhodobých projektov, aby si zabezpečila rozvoj
v segmentoch, ktoré ponúkajú stabilné výnosy

Uvedené technológie používame predovšetkým na

a maržu. Očakávame, že dopad týchto opatrení bude

stavbu zemných konštrukcií, na výstavbu tunelov,

viditeľný v nadchádzajúcich rokoch, keď dôjde k po-

nosných železobetónových monolitických, prefabriko-

silneniu zásoby práce zo strategických projektov.

vaných a oceľových konštrukcií a potrubných vedení.
Novorozvíjané technológie sú mestské koľajové zvršky,

Aj napriek nepriaznivému trhovému prostrediu

biodegradácia kontaminovaných zemín

a pokračujúcemu konzervatívnemu prístupu spo-

a ekologických záťaží.

čívajúcemu v usilovaní výhradne o ziskové projekty
dokázala spoločnosť HOCHTIEF CZ navýšiť výkony

Odbornosť a kvalita vlastných kapacít bola overená

zo 4 809 mil. Kč v roku 2013 na 5 099 mil. Kč v roku

na technicky náročných stavbách, akými sú projekty

2014. Rovnako ako v roku 2013 nová zákazka výraz-

Nové divadlo v Plzni, športový areál Jedenáctka VS,

ne prekročila ročné výkony. Zásoba práce vo výške

predĺženie trasy metra V.A Dejvická–Motol a ďalšie.

6 765 mil. Kč poskytuje teoretickú istotu práce

V roku 2014 prebehla technicky náročná príprava

na nasledujúcich 18 mesiacov.

projektov výstavby pražskej Ústrednej čističky odpadových vôd, Českého inštitútu informatiky, robotiky
a kybernetiky pre ČVUT v Prahe alebo zákazky
na výstavbu tunelového úseku slovenskej diaľnice D3
v Žiline a ďalších nových zákaziek.
Aby sme podporili vlastné kapacity, obnovili a rozšírili
sme strojovo-mechanizačné vybavenie. Formou
nákupu a hlavne lízingu sme zabezpečili stroje
a vybavenie v hodnote 23 mil. Kč. Pre slovenský
projekt diaľnica D3 bolo opäť formou lízingu zabezpečené vybavenie pre razenie a vystrojenie tunelov.
Rozvoj a podpora vlastných kapacít patrí medzi
dlhodobé zámery spoločnosti, ktorých konečným
cieľom je spokojnosť zákazníka.

Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.
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Podnikateľské prostredie

vzrástla o 23,3 % a predstavovala 184,7 mld. Kč,

Podľa Českého štatistického úradu vzrástla stavebná
výroba v roku 2014 medziročne reálne o 2,3 %. Výroba

v pozemnom staviteľstve 68,5 mld. Kč (rast o 2,0 %)
a v inžinierskom staviteľstve 116,2 mld. Kč (rast o 40,6 %).

pozemného staviteľstva zostala na rovnakej úrovni roku

Priemerná hodnota novouzatvorenej stavebnej zákaz-

2013 a inžinierske staviteľstvo zaznamenalo medzi-

ky bola 4,0 mil. Kč a bola medziročne o 12,4 % vyššia.

ročný nárast stavebnej produkcie o 7,5 % (príspevok
+2,3 p. b.). Stavebná výroba za rok 2014 klesla v po-

V druhej polovici roka 2014 sa Česká republika začala

rovnaní s konjunktúrnym rokom 2008 o 22,1 %.

zotavovať z recesie. Zvýšila sa priemyselná výroba
i export. Ku koncu roka 2014 mali stavebné podniky

Počet stavebných zákaziek stavebných podnikov

s 50 a viac zamestnancami celkovo zmluvne uzavretých

s 50 a viac zamestnancami v roku 2014 medziročne

12,6 tisíca zákaziek (rast o 23,6 %), ktoré predstavo-

vzrástol o 9,7 %, tieto podniky ich v tuzemsku uzavreli

vali zásobu doposiaľ nevykonaných stavebných prác

45 714. Celková hodnota týchto zákaziek medziročne

v celkovej hodnote 162,4 mld. Kč (rast o 15,1 %).

Pozemné a inžinierske staviteľstvo 2014
(medziročný index – stále ceny)
Pozemné staviteľstvo
Apríl

Máj

Jún

Mesiac

Január Február Marec
105,4

107,2

119,0

102,7

98,6

103,9

92,2

Júl August September Október November December
93,8

105,3

99,4

97,3

94,7

Od zač. r.

105,4

106,4

111,0

108,0

105,5

105,1

102,5

101,0

101,6

101,0

100,6

100,0

Inžinierske staviteľstvo
Apríl

Máj

Jún

Mesiac

Január Február Marec
103,2

102,7

96,7

121,4

103,1

107,6

106,2

Júl August September Október November December
111,6

119,2

108,7

110,2

90,0

Od zač. r.

103,2

102,9

100,1

108,8

106,9

107,1

106,6

107,5

109,4

109,1

109,3

107,5

130
120
110
100
90
80

01
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05
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12

pozemné staviteľstvo / mesiac
pozemné staviteľstvo / od začiatku roka
inžinierske staviteľstvo / mesiac
inžinierske staviteľstvo / od začiatku roka

Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (Zväz podnikateľov v stavebníctve v ČR)
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Hlavné ekonomické ukazovatele HOCHTIEF CZ
(v mil. Kč)
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Hlavné udalosti roku 2014
Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Marec
Na stavbe Nového divadla v Plzni
sme naliali posledný kubík unikátneho
fasádneho betónu. Červený pohľadový
betón bol farbený anorganickým
pigmentom na báze červeného oxidu
železa dovezeným z USA. V priebehu
betonáží sa na stavbe súčasne
Január

pohybovalo 250 zamestnancov.

Pre najväčšieho svetového výrobcu
automobilových zámkov, spoločnosť
KIEKERT AG, sme dokončili novú
trojposchodovú výrobnú halu
v Přelouči. Takto sme umožnili podniku

Jún

zvýšiť ročnú výrobnú kapacitu zámkov

Slávnostným poklepaním na základný

na bočné dvere až na 35 miliónov

kameň odštartovala výstavba

kusov. Podnik tak získal 9 800 m²

diaľničného obchvatu mesta Žilina.

novej výrobnej plochy, takmer 1 000 m²

Nový 4,25 km dlhý úsek slovenskej

skladovej plochy a sociálneho zázemia

diaľnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina

pre viac než 600 zamestnancov.

(Brodno) je súčasťou diaľničného ťahu
D1–D3 na trase Bratislava – Trenčín –
Žilina – Skalité. Zahŕňa estakádu nad
Hričovskou priehradou a tunel Považský

Február

Chlmec, ktorý realizuje naša spoločnosť.

Generálny riaditeľ Tomáš Bílek podpísal
zmluvu na obnovu pamiatkového
hospodárskeho dvora v Centre
staviteľského dedičstva v Plasoch.

Máj

Cieľom projektu je vykonávanie

Dňa 1. mája sme slávnostne otvorili prvú časť projektu

stavebných a reštaurátorských prác

Predĺžená Ruská v areáli Dolní oblast Vítkovice. Počas

a optimálneho využitia časti národnej

realizácie sme kompletne dokončili predĺženú vetvu

kultúrnej pamiatky, areálu bývalého

Vítkovickej ulice, vrátane vjazdu z ulice Místecká okolo

cisterciánskeho kláštora v Plasoch.

národnej kultúrnej pamiatky Důl Hlubina.

Apríl
Pri plnej prevádzke sme zdvihli diaľničný
most na diaľnici D5. Krajné pole
zdvíhaného mostu meralo 18 metrov,
a vážilo 300 ton, stredné pole bolo dlhé
30 metrov a vážilo 500 ton. Synchrónne
zdvíhanie každého z polí trvalo iba
pätnásť minút.
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Júl

August

September

Október

August

Október

Začali sme výstavbu novej riadiacej

Už po necelých dvoch rokoch

veže a prevádzkového strediska

sme dokončili rekonštrukciu

na ostravskom Letisku Leoša

basketbalovej športovej haly

Janáčka. Letisko ročne zaznamenáva

neďaleko pražskej Letenskej

viac než 21-tisíc štartov a pristátí.

pláne. Novokoncipovaná hala

Nové stredisko a šesťposchodová

sa dá využiť nielen na usporiadanie

riadiaca veža budú spĺňať všetky

športových aktivít, ale aj

náročné, a pre tento typ objektu

na organizáciu koncertných

nenahraditeľné parametre.

a kultúrnych vystúpení.

November

December

September

December

Dokončili a odovzdali sme Nové

V Plzni sme začali rekonštrukciu

divadlo v Plzni. Tento architektonický

anestéziologicko-resuscitačnej

skvost je prvým divadlom postaveným

kliniky. Oddelenie sa dočká celkovej

v porevolučnom období Českej

rekonštrukcie, ktorá poskytne

republiky. Ako premiérové predstavenie

zázemie lekárom a podporu pre

bola vybraná Smetanova Predaná

vysokošpecializovanú intenzívnu

nevesta, ktorú herci odohrali v hlavnej

a resuscitačnú starostlivosť

sále s hľadiskom pre 460 divákov.

pacientom z Plzenského kraja.

Júl
Práce na druhej etape rekonštrukcie
Mestského štadióna v Ostrave-Vítkoviciach sú v plnom prúde.
Naše tímy zastrešujú severný

November

a južný oblúk tribún, modernizujú

Pre novovznikajúci Český inštitút

sociálne zariadenia, bufety a zázemie

informatiky, robotiky a kybernetiky

pre tlačové centrum. Po celkovej

(ČIIRK), ktorý je súčasťou univerzity

rekonštrukcii získa štadión 15-tisíc

České vysoké učení technické

plne zastrešených miest.

v Prahe, sme začali stavať približne
40 000 m2 supermoderných priestorov.
Po dokončení sa projekt bude pýšiť
nafukovacou fasádou, výťahom pre
autá, ale i unikátnym priestorom pre
250 výskumníkov z celého sveta.
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Systém riadenia

Integrovaný systém riadenia, zahŕňajúci oblasti kvality
(ISO 9001), bezpečnosti (OHSAS 18001) a ochrany
životného prostredia (ISO 14001), tvorí základ spoločnosti HOCHTIEF CZ vo všetkých jej podnikateľských
činnostiach.
Pri pravidelných ročných auditoch certifikačným orgánom preukazujeme, že náš systém riadenia je plne
funkčný a plní stanovené požiadavky. Prezentujeme
opatrenia vedúce k zlepšeniu systému riadenia, ktorý
sa nám v uplynulom období podarilo dosiahnuť. V minulom roku sme opakovane potvrdili oprávnenosť
držania certifikátu pre systém manažmentu BOZP
podľa ČSN OHSAS 18001:2008 a používanie titulu
Bezpečný podnik, ktorý na základe časovo náročnej
a rozsiahlej kontroly systému riadenia BOZP udeľuje
Štátny úrad inšpektorátu práce.
K dosiahnutiu zámerov súvisiacich so strednodobými
a ročnými cieľmi spoločnosti HOCHTIEF CZ, najmä
na zefektívnenie našich činností a na znižovanie
režijných nákladov využívame v súlade so stratégiou
skupiny HOCHTIEF program Trvalého procesu zlepšovania (Continuous Improvement Process – CIP).
Na základe záverov a odporúčaní pracovnej skupiny
Interné kapacity rozhodlo predstavenstvo spoločnosti HOCHTIEF CZ v závere roka 2014 o zmenách
v organizácii a riadení vybraných stredísk a prevádzok
so zámerom docieliť vyššiu využiteľnosť vlastných
výrobných kapacít.
V uplynulom roku sme zaviedli aktualizované nástroje
systému riadenia rizík a šancí skupiny HOCHTIEF,
aby sme zefektívnili riadenie projektov.
Do novozaloženej divízie Správa majetku prešli
po fúzii spoločnosti HOCHTIEF CZ a. s. a HOCHTIEF
Facility Management Česká republika s.r.o. činnosti
súvisiace s agendou Facility Management.
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Výskum a vývoj

Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ nemá vlastné
výskumné ani vývojové oddelenie, preto spolupracuje
v rámci rozvoja inovatívneho podnikania najmä s technickými univerzitami v Českej republike a s externými
odborníkmi z rôznych oblastí stavebníctva. Využívame
taktiež znalostný potenciál skupiny HOCHTIEF,
predovšetkým jej technických zložiek, ktoré sa ďalšiemu
vývoju venujú.
Podporili sme niektoré individuálne projekty aplikovaného výskumu v rámci výziev Technologickej agentúry ČR.
Aktívne pôsobíme ako jeden z partnerov pri riešení
činností centra kompetencií CESTI (Centrum pre
efektívnu a udržateľnú dopravnú infraštruktúru), ktoré
koordinuje Stavebná fakulta ČVUT. V rámci tohto
centra sme sa zapojili do štyroch odborných skupín
v oblasti mostného staviteľstva, tunelov, pozemných
komunikácií a riadenia životného cyklu. Najväčšiu
pozornosť venujeme vybraným technickým aspektom
výstavby tunelov, rozvoju vhodných nízkonákladových
riešení pre cesty s nízkym dopravným zaťažením alebo
postupnému zavádzaniu Building Information Modeling (BIM) v dopravnom staviteľstve.
Problematika BIM predstavuje jednu zo silných stránok
skupiny HOCHTIEF, a preto túto oblasť procesov
moderného riadenia stavieb s prepojením na informačné technológie aktívne rozvíjame v oblasti pozemného
staviteľstva. Metódu v súčasnosti aplikujeme na dvoch
realizovaných projektoch – ide o výstavbu zázemia
pre Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky
a výstavbu ďalšej časti sídla ČSOB.
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Udržateľný rozvoj

Správame sa zodpovedne

VŠB-TU Ostrava je vybavená mnohými modernými

Udržateľný rozvoj a spoločenská zodpovednosť majú

technológiami – špičkovými servermi, inteligentnými

v nadnárodnom koncerne HOCHTIEF dlhoročnú

prvkami vnútorných rozvodov alebo solárnymi panelmi.

tradíciu a sú neoddeliteľnou súčasťou jeho obchodnej

Na vykurovanie a klimatizovanie vnútorných priestorov

stratégie. S týmto integrovaným prístupom sa podie-

využíva geotermálnu energiu. Všetky technológie je

ľame na celom životnom cykle projektov infraštruktúr-

možné centrálne a diaľkovo monitorovať a nastavovať,

nych, občianskych a administratívnych stavieb.

a dosiahnuť tak hospodárnu prevádzku celej budovy.

Pre stavebnú spoločnosť je zodpovedné podnikanie

O platinový certifikát LEED (najprísnejšia certifikácia

a udržateľný rozvoj veľkou výzvou. Takýto prístup

v oblasti šetrných budov) sa bude uchádzať i nová bu-

nám zároveň ponúka jedinečnú príležitosť správať

dova ČSOB, ktorú HOCHTIEF CZ dokončí v roku 2018.

sa ku každému z našich projektov s originalitou
a ohľaduplnosťou. Vytvárame priestor pre život, a tak

Aktívna ochrana životného prostredia

preberáme zodpovednosť za jednotlivca i prostredie

Stavebníctvo ovplyvňuje a vytvára životné prostredie.

v období realizácie stavieb i po ich dokončení.

Je závislé na spoľahlivých a bezpečných technológiách,
šetrných k životnému prostrediu. To si akciová spo-

Dodržujeme vysoké štandardy vo všetkých oblastiach

ločnosť HOCHTIEF CZ plne uvedomuje, a preto je

udržateľného rozvoja, ktoré platia pre všetky regionálne

ochrana životného prostredia súčasťou jej integro-

pobočky spoločnosti HOCHTIEF. Materský koncern

vaného systému riadenia. V roku 2014 sa uskutočnil

HOCHTIEF AG je dokonca jediným nemeckým

dozorný audit EMS (Environmental Management Sys-

poskytovateľom stavebných a súvisiacich služieb,

tem) podľa revidovanej normy ČSN ISO 14001:2005,

ktorý bol zahrnutý do prestížneho rebríčka zodpoved-

ktorý preukázal, že systém funguje a je efektívne

ných firiem Dow Jones Sustainability Index. Český

udržiavaný.

HOCHTIEF CZ je členom platformy Byznys pro
společnost, ktorá je najväčším odborným združením

Spoločnosť je vedená snahou vykonávať všetky

firiem pre zdieľanie a šírenie princípov CSR (Corpo-

procesy s dôrazom na úsporu energií a na minimálne

rate Social Responsibility) a udržateľného podnikania

zaťaženie životného prostredia. Zamestnanci posu-

v Českej republike.

dzujú pri všetkých činnostiach vplyv svojej práce
na životné prostredie. Spoločnosť HOCHTIEF CZ

V oblasti udržateľného rozvoja sa zameriavame

kladie dôraz na preventívne opatrenia, medzi ktoré

na šesť základných oblastí, v ktorých máme jasne

patrí najmä vzdelávanie zamestnancov, zoznamovanie

definované ciele:

dodávateľov so zásadami optimalizácie technologických
postupov alebo zodpovedný výber strojovo-mechanizačného vybavenia.

• zodpovedné produkty a služby
• aktívna ochrana životného prostredia
• efektívne využívanie prírodných zdrojov
• atraktívne pracovné prostredie
a bezpečnosť práce
• spoločenská zodpovednosť
• compliance

Zodpovedné produkty a služby
Spoločnosť HOCHTIEF CZ starostlivo sleduje
energetickú náročnosť vlastných i spravovaných
budov. Realizujeme zákazky pre náročných klientov.
Napríklad nová Fakulta elektrotechniky a informatiky
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Náklady na likvidaci odpadu

Tento prístup prináša spoločnosti HOCHTIEF CZ zníže-

Celkové množstvo nebezpečného odpadu

nie nákladov na suroviny a energie, minimalizuje riziká

v tonách / 1 mil. vlastné výkony ZSV

havárií, nehôd alebo poškodenie životného prostredia.
0,80

Ďalším úspechom roku 2014 bolo obhájenie
Programu EMAS (systém riadenia podnikov a auditu
z hľadiska ochrany životného prostredia) podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európ-

0,70
0,60
0,50

skych spoločenstiev č. 1221/2009. Audit overoval

0,40

najmä činnosti environmentálneho riadenia a vede-

0,30

nia environmentálneho účtovníctva (tzv. sledovanie

0,20

kľúčových indikátorov).
Významným nástrojom je interná a externá komuni-

0,10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

kácia, z ktorej organizácia získava podnety na ďalšie
zlepšovanie v oblasti ochrany životného prostredia.
Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ tak trvalo zlepšuje

Celkové množství nebezpečných odpadů
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podieľame na obnove územia do pôvodného stavu.
Pokiaľ je to technicky možné, navrhuje HOCHTIEF CZ
vyťaženej zeminy, ktorú je možné použiť napríklad
na stavby protipovodňových opatrení. Pre vyťažený
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Pre zamestnancov organizujeme mnoho zamestna-

ciami je neoddeliteľnou súčasťou firemných podujatí,

neckých podujatí. Bokom nezostávajú ani ich rodinní

mnoho služieb odoberáme od sociálnych firiem

príslušníci. Z prostriedkov sociálneho fondu zaisťujeme

a naši zamestnanci sami organizujú zbierky, z ktorých

sociálne potreby zamestnancov, kúpeľnú starostlivosť,

výťažky odovzdávajú vybraným neziskovým subjek-

podporu kultúrno-vzdelávacích a športových činností.

tom. Pri povodniach poskytujeme zadarmo vlastnú
mechanizačnú techniku. Sme členom platformy

Vzťahy a rokovania s odborovou organizáciou pre-

zodpovedných firiem Byznys pro společnost.

biehajú na obojstranne korektnej a otvorenej úrovni.
Výsledkom bolo uzatvorenie novej Kolektívnej zmluvy

Compliance

na obdobie od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2017.

V celom koncerne HOCHTIEF platia jasné a záväzné
pravidlá, ktoré sú definované v jeho Etickom kódexe
a v interných predpisoch. Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmito pravidlami, ktoré kladú

K 31. 12. 2014 mala akciová spoločnosť

dôraz na poctivosť a čestnosť. To isté očakávame

HOCHTIEF CZ 1 113 zamestnancov.

od našich zmluvných partnerov a subdodávateľov.
Sme nekompromisní, pokiaľ dôjde k akémukoľvek
porušeniu. Od roku 1999 spolupracuje materská
spoločnosť HOCHTIEF AG s neziskovou organizáciou

Spoločenská zodpovednosť

Transparency International.

Spoločnosť HOCHTIEF realizuje projekty po celom
svete. Ako spoločensky zodpovedná firma však

Zamestnanci HOCHTIEF CZ sú v oblasti temati-

dokáže reagovať i na konkrétne potreby jednotlivých

ky compliance pravidelne preškoľovaní. Napríklad

regiónov. Podieľame sa na miestnych sociálnych

oboznámenie sa s Etickým kódexom a súhlas s jeho

projektoch a podporujeme tunajšiu ekonomiku.

dodržiavaním potvrdzujú svojím podpisom. Majú

Kdekoľvek je to možné, spolupracujeme s ľuďmi

k dispozícii špeciálnu telefónnu linku a e-mailovú

a dodávateľmi z danej lokality.

adresu, kam môžu v prípade podozrenia na neetické
konanie problém oznámiť – i anonymne.

V oblasti spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame na dobrovoľníctvo, darcovstvo a sponzoring.

Spoločnosť HOCHTIEF CZ je ako jedna z mála českých stavebných spoločností držiteľom osvedčenia

Podporujeme najmä vzdelávanie detí a mládeže,

Národného bezpečnostného úradu ČR pre prístup

ktoré považujeme za dôležitú investíciu do budúcnos-

k utajovaným informáciám na stupni utajenia Tajné.

ti. Spoločnosť HOCHTIEF CZ dlhodobo podporuje
neziskový sektor. Spolupráca s neziskovými organizá-
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Akcionárska štruktúra a orgány spoločnosti
k 31. 12. 2014

Zľava: Jörg Mathew, Tomáš Bílek, Tomáš Koranda

Akcionárska štruktúra
Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ má od 15. apríla 2006 jediného akcionára, ktorým je nadnárodný stavebný
holding HOCHTIEF Aktiengesellschaft (prostredníctvom svojich dcérskych spoločností).
Orgány spoločnosti
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V roku 2014 riadilo akciovú spoločnosť

Dozorná rada HOCHTIEF CZ a. s. pracovala

HOCHTIEF CZ trojčlenné predstavenstvo:

v roku 2014 v trojčlennom zložení:

Tomáš Bílek

predseda predstavenstva

Wilfried Rammler

predseda dozornej rady

Jörg Mathew

člen predstavenstva

Jörg Laue

člen dozornej rady

Tomáš Koranda

člen predstavenstva

Martin Beneš

člen dozornej rady

Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Organizačná štruktúra spoločnosti
k 31. 12. 2014

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
JEDINÝ AKCIONÁR
HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

DOZORNÁ RADA
PREDSEDA
Wilfried Rammler

ČLEN
Jörg Laue

ČLEN ZVOLENÝ ZAMESTNANCAMI
Martin Beneš

PREDSTAVENSTVO
PREDSEDA
Tomáš Bílek

ČLEN
Jörg Mathew

ČLEN
Tomáš Koranda

ÚSEKY

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

ÚSEK FINANČNÉHO RIADITEĽA

ÚSEK PERSONÁLNEHO RIADITEĽA

ÚSEK VÝKONNÉHO RIADITEĽA

ÚSEK EKONOMICKÉHO RIADITEĽA

ÚSEK TECHNICKÉHO RIADITEĽA
ÚSEK RIADITEĽA PRE RIADENIE RIZÍK
DIVÍZIE

HOCHTIEF CZ a. s.
divízia
Pozemné stavby Čechy
Marek Čepela

HOCHTIEF CZ a. s.
divízia
Dopravné stavby
Pavel Kubasa

HOCHTIEF CZ a. s.
divízia
Pozemné stavby Morava
David Horák

HOCHTIEF CZ a. s.
divízia
Property Development
Tomáš Bílek

HOCHTIEF CZ a. s.
divízia
Správa majetku
Zbyněk Malý

KAPITÁLOVÉ ÚČASTI, ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA

Garden Center Invest s.r.o.

H-Parking solutions s.r.o.

HOCHTIEF CZ a.s.,
organizačná zložka Slovensko

Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.
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Ostrava-Vítkovice
Mestský štadión

Zpráva nezávislého auditora

Deloitte Audit s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz

Pro akcionáře společnosti HOCHTIEF CZ a. s.
Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČ: 49620592
DIČ: CZ49620592

Identifikační číslo: 466 78 468

Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 10. dubna 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách
37 až 60, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti HOCHTIEF CZ a. s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2014, výkaz zisku a ztráty,
přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr
postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní
závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti HOCHTIEF CZ a.s. k 31. prosinci 2014 a její
finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.“

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá
z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem
je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
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Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. prosinci 2014 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad
pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne 20. dubna 2015

Auditorská společnost:

Statutární auditor:

Deloitte Audit s.r.o.

Stanislav Staněk

oprávnění č. 79

oprávnění č. 1674
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Zpráva o vztazích společnosti
v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění za účetní období
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014
Představenstvo společnosti HOCHTIEF CZ a. s. vydalo v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zprávu
o vztazích společnosti HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem na adrese Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, Česká republika jako osobou ovládanou
a společností HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH se sídlem na adrese Opernplatz 2, Essen, SRN jako
osobou ovládající a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
I.

Ovládaná osoba

HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem na adrese Plzeňská 16/3217, Praha, Česká republika, IČ: 46678468, zaregistrovaná 1. května 1992 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6229.
II.

Ovládající osoba (dále i propojená osoba)

HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH se sídlem na adrese Opernplatz 2, 45128 Essen,
Spolková republika Německo, HRB 20456 (osoba přímo ovládající), ovládaná osobou HOCHTIEF Solutions AG (se sídlem na adrese
Opernplatz 2, Essen, SRN; HRB 14772), která je dále ovládána HOCHTIEF Aktiengesellschaft (se sídlem na adrese Opernplatz 2,
Essen, SRN; HRB 279), která je dále ovládána ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. (se sídlem na adrese
Avenida de Pío XII, 102, Madrid, Španělsko; M-30221).
III.

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby)

V souladu s § 74 zákona o obchodních korporacích se následující osoby také považují za propojené osoby (osoby, se kterými došlo
k jakýmkoliv transakcím, jsou uvedeny níže):
HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. se sídlem na adrese Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 25139169,
a dále dceřiné či přidružené společnosti této propojené osoby.
IV.

Úloha ovládané osoby ve skupině

Ovládaná osoba působí na regionálním trhu v České republice v segmentu stavebnictví. Jejím úkolem je rozvíjet podnikání skupiny
HOCHTIEF Aktiengesellschaft v oblasti stavebnictví ve vymezených regionech.
V.

Způsob a prostředky ovládání

Způsob ovládání společnosti je prostřednictvím dozorčí rady se všemi kompetencemi a odpovědnostmi dle platné legislativy. Dále dozorčí
rada participuje u všech zásadních rozhodnutí s dopadem do fungování společnosti.
VI.

Seznam smluv uzavřených s propojenými osobami za uplynulé účetní období a popis příslušných plnění

Během účetního období byly mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou uzavřeny následující smlouvy a plnění:
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Společnost

Typ smlouvy

Předmět plnění

HOCHTIEF Solutions AG

Smlouva o půjčce

Smlouva o cash poolingu

Smlouva o pronájmu zaměstnanců

Projekt Metro Motol

Smlouva o technickém poradenství

Projekt Metro Motol

Smlouva o pronájmu strojního vybavení ražby

Projekt Metro Motol

Smlouva o spolupráci

Podání nabídky na 3. a 4. blok JETE

HOCHTIEF Solutions AG,organizační složka
HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.

Smlouva o dílo

SOKP 514 Lahovice–Slivenec

Smlouva o spolupráci

Využití technických a odborných způsobilostí

Smlouva o pronájmu zaměstnanců

Projekt Metro Motol

Smlouva o dílo

Projekt Metro Motol

Smlouva o technickém poradenství

Projekt Metro Motol

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců

Projekt dálnice D3 Žilina

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

Smlouva o vedení účetnictví a mezd

Vedení účetnictví a mezd

ACL Investment, a.s.

Smlouva o vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Euripus s.r.o.

Smlouva o vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Inserta s.r.o.

Smlouva o vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Valentinka a.s.

Smlouva o vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Ovládané osobě nevznikla z titulu výše uvedených smluv žádná újma.
VII. Vyplacené dividendy
V roce 2014 byly vyplaceny mateřské společnosti HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH dividendy
ze zisku společnosti HOCHTIEF CZ a. s. za rok 2013 ve výši 15 000 tis. Kč.
VIII. Vzájemné výnosy se spřízněnými subjekty
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

Služby

Fin. výnosy

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

Celkem

sesterská

502

0

502

HOCHTIEF Solutions AG,organizační složka

sesterská

313

0

313

HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.

sesterská

176

0

176

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

533

166

699

HOCHTIEF Solutions AG

mateřská

722

390

1 112

ACL Investment, a.s.

spřízněná

60

0

60

Euripus s.r.o.

spřízněná

30

0

30

Inserta s.r.o.

spřízněná

60

0

60

2 396

556

2 952

Celkem

IX.

Vzájemné nákupy se spřízněnými subjekty
(údaje v tis. Kč)

Subjekt

Vztah ke společnosti

HOCHTIEF Solutions AG

mateřská

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.

sesterská

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

sesterská

Celkem

Služby

Celkem

6 740

6 740

248

248

2 879

2 879

35

35

9 902

9 902

Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

35

X.

Ostatní právní úkony uskutečněné ve prospěch propojených osob

V průběhu účetního období nebyly v zájmu ovládající osoby nebo ovládané osoby nebo jiných osob ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony, nebo pokud došlo k právním úkonům ve vztahu k výše uvedeným osobám, jednalo se o obecné právní postupy
učiněné na základě podmínek pro uskutečnění právních úkonů ze strany ovládané osoby ve vztahu k ovládající osobě z titulu jejího postavení akcionáře ovládané osoby.
XI.

Ostatní opatření ve prospěch nebo na podnět propojených osob

V průběhu účetního období nebyla ve prospěch nebo na podnět ovládající osoby nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata
žádná opatření s výjimkou obecných opatření přijatých ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě z titulu jejího postavení akcionáře
ovládané osoby.
XII. Poskytnutá plnění a újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich vyrovnání
Ovládané osobě nevznikla z výše uvedených poskytnutých plnění, smluv, ostatních právních úkonů, jiných opatření nebo z jiných přijatých
nebo poskytnutých plnění žádná újma.
XIII. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahu mezi propojenými osobami
Ovládaná společnost může konstatovat, že ze vztahu mezi ovládanou a ovládající osobou plynou následující výhody:
P
 říslušnost k nadnárodní organizaci a používání mezinárodně známé značky HOCHTIEF.
M
 ožnost využívání globálních finančních zdrojů celé skupiny HOCHTIEF.
M
 ožnost využití zkušeností získaných společnostmi ve skupině při realizaci různých stavebních projektů.
Ovládaná osoba si není vědoma nevýhod a rizik plynoucích ze vztahu mezi ovládanou a ovládající osobou. Ovládané osobě ze vztahů mezi
propojenými osobami nevznikla újma.
XIV. Závěrečné prohlášení
Zpráva byla připravena představenstvem ovládané osoby HOCHTIEF CZ a. s. dne 31. března 2015 a byla předložena dozorčí radě a auditorovi, který provádí audit účetní závěrky. Vzhledem ke svým povinnostem vyplývajícím ze zákona vydá ovládaná osoba výroční zprávu, jejíž
nedílnou součástí bude zpráva o vztazích společnosti.
Výroční zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

V Praze 31. března 2015
V zastoupení představenstva ovládané osoby:

Ing. Tomáš Bílek

Jörg Mathew

předseda představenstva

člen představenstva
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Účetní závěrka
Účetní závěrka k 31. prosinci 2014
Název společnosti:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
akciová společnost
46678468

Součásti účetní závěrky:

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha účetní závěrky za rok 2014

Účetní závěrka byla sestavena dne 10. dubna 2015.

Ing. Tomáš Bílek
předseda představenstva

Jörg Mathew
člen představenstva
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Rozvaha v plném rozsahu
k datu 31. 12. 2014 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
31. 12. 2014
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
A.

31. 12. 2013

Brutto

Korekce

Netto

Netto

4 791 607

987 292

3 804 315

3 853 532

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

903 733

711 232

192 501

211 093

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

144 335

73 272

71 063

80 529

23 613

22 778

835

504

425

403

22

B.I.3.

Software

B.I.4.

Ocenitelná práva

B.I.6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1.

Pozemky

B.II.2.

99

91

8

25

120 009

50 000

70 009

80 000

189

189

641 811

537 647

104 164

11 148

2 566

8 582

8 582

Stavby

216 976

144 312

72 664

78 178

394 065

375 231

18 834

21 347

13 002

9 932

3 070

3 255

1 014

365

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

B.II.6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 014

111 727

B.II.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

5 606

5 606

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

117 587

100 313

17 274

18 837

B.III.1.

Podíly – ovládaná osoba

115 487

100 313

15 174

16 737

B.III.2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

100

100

100

2 000

2 000

2 000

C.

Oběžná aktiva

3 831 688

276 060

3 555 628

3 612 147

C.I.

Zásoby

575 700

26 823

548 877

874 316

C.I.1.

Materiál

29 045

873

28 172

33 756

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

391 639

17 890

373 749

694 437

C.I.3.

Výrobky

6 453

12 495

6 453

C.I.5.

Zboží

148 563

140 503

133 628

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

320 142

8 060

320 142

330 315

230 271

230 271

241 041

89 871

89 871

89 274

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.8.

Odložená daňová pohledávka

C.III.

Krátkodobé pohledávky

2 629 010

249 237

2 379 773

1 972 165

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

1 735 377

204 206

1 531 171

1 365 924
431 718

C.III.2.

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

698 188

698 188

C.III.4.

Pohledávky za společníky

22 057

22 057

20 558

C.III.6.

Stát – daňové pohledávky

14 967

14 967

35 253

C.III.7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

22 822

16 264

21 628

C.III.8.

Dohadné účty aktivní

8 563

1 060

C.III.9.

Jiné pohledávky

127 036

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

306 836

C.IV.1.

Peníze

C.IV.2.

Účty v bankách

D. I.

Časové rozlišení

6 558

8 563
38 473

88 563

96 024

306 836

435 351

761

761

1 232

306 075

306 075

434 119

56 186

56 186

30 292

D.I.1.

Náklady příštích období

28 287

28 287

10 971

D.I.3.

Příjmy příštích období

27 899

27 899

19 321
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PASIVA
A.

31. 12. 2014

31. 12. 2013

PASIVA CELKEM

3 804 315

3 853 532

Vlastní kapitál

1 048 265

1 004 100

A.I.

Základní kapitál

350 736

350 736

A.I.1.

Základní kapitál

350 736

350 736

A.II.

Kapitálové fondy

585

585

A.II.2.

Ostatní kapitálové fondy

585

585

A.III.

Fondy ze zisku

85 367

86 831

A.III.1.

Rezervní fond

75 792

75 792

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

9 575

11 039

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

547 718

544 731

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

547 718

544 731

A.V.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

63 859

21 217

2 735 435

2 845 683

B.

Cizí zdroje

B.I.

Rezervy

82 852

71 380

B.I.4.

Ostatní rezervy

82 852

71 380

B.II.

Dlouhodobé závazky

301 122

280 801

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

288 936

273 190

B.II.4.

Závazky ke společníkům

12 186

7 611

B.III.

Krátkodobé závazky

2 178 428

2 233 057

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

1 264 609

1 218 501

B.III.2.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.4.

Závazky ke společníkům

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

42 150

23 232

102 654

132 064

35 942

38 682

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

18 863

19 676

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace

11 120

18 086

B.III.8.

Krátkodobé přijaté zálohy

B.III.10.

Dohadné účty pasivní

B.III.11.

Jiné závazky

16 374

14 245

678 590

760 568

8 126

8 003

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

173 033

260 445

B.IV.2.

Krátkodobé bankovní úvěry

173 033

260 445

C. I.

Časové rozlišení

20 615

3 749

C.I.1.

Výdaje příštích období

2 040

1 520

C.I.2.

Výnosy příštích období

18 575

2 229
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Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
k datu 31. 12. 2014 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

I.

Tržby za prodej zboží

67 113

10 500

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

61 043

10 283

+

Obchodní marže

6 070

217

II.

Výkony

5 098 639

4 808 661

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5 383 786

4 694 675

-286 034

108 583

II.2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

II.3.

Aktivace

B.

887

5 403

Výkonová spotřeba

4 179 915

4 015 326

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

3 774 017

3 648 184

B.2.

Služby

405 898

367 142

+

Přidaná hodnota

924 794

793 552

C.

Osobní náklady

709 678

661 483

512 526

476 847

C.1.

Mzdové náklady

C.2.

Odměny členům orgánů obchodní korporace

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.4.

Sociální náklady

9 580

7 521

172 841

163 214

14 731

13 901

D.

Daně a poplatky

10 780

7 067

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15 182

25 769

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

11 019

35 285

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

8 721

13 039

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

2 298

22 246

2 713

22 929

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Prodaný materiál

10

1 383

2 703

21 546

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

44 094

-22 901

IV.

Ostatní provozní výnosy

28 491

76 798

58 753

137 484

123 104

73 804

H.

Ostatní provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

200

J.

Prodané cenné papíry a podíly

200

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

1 498

940

X.

Výnosové úroky

1 144

2 212

N.

Nákladové úroky

7 327

7 483

XI.

Ostatní finanční výnosy

1 580

1 780

O.

Ostatní finanční náklady

29 597

29 463

*

Finanční výsledek hospodaření

-35 698

-33 894

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

23 547

18 693

Q 1.

– splatná

23 289

36 946

Q 2.

– odložená

258

-18 253

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

63 859

21 217

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

63 859

21 217

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

87 406

39 910

40

Výroční zpráva 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Přehled o změnách vlastního kapitálu
k datu 31. 12. 2014 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Základní
kapitál

Stav k 31. 12. 2012

350 736

Kapitálové Fondy ze zisku,
fondy
rezervní fond

585

88 928

Rozdělení výsledku hospodaření
Ostatní
Vyplacené dividendy
Výdaje z kapitálových fondů

Výsledek
hospodaření
běžného
účetního
období

Vlastní kapitál
celkem

535 302

24 915

1 000 466

24 915

-24 915

Nerozdělený
zisk
minulých let

-486

-486

-15 000

-15 000

-2 097

-2 097

Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31. 12. 2013

350 736

585

86 831

Vliv fúze
Stav k 1. 1. 2014

21 217

21 217

21 217

1 004 100

541 585

21 217

1 000 954

21 217

-21 217

544 731
-3 146

350 736

585

86 831

Rozdělení výsledku hospodaření
Ostatní
Vyplacené dividendy
Výdaje z kapitálových fondů

-84

-84

-15 000

-15 000

-1 464

-1 464

Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31. 12. 2014

-3 146

350 736

585

85 367

547 718

63 859

63 859

63 859

1 048 265
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Přehled o peněžních tocích (cash flow)
k datu 31. 12. 2014 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

P.

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Vliv fúze
Upravený počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

435 351

207 808

60
435 411

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

87 406

39 910
-11 263

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

56 864

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

15 182

25 769

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv

44 294

-30 161

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-8 711

-11 656

A.1.5.

Nákladové a výnosové úroky

6 183

5 271

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

A.*

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu

A.2.

Změna stavu pracovního kapitálu

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv

-84

-486

144 270

28 647

137 684

392 682

-155 378

206 519

A.2.2.

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv

-29 774

305 755

A.2.3.

Změna stavu zásob

322 836

-119 592

281 954

421 329

-7 327

-7 483

A.**

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami

A.3.

Vyplacené úroky

A.4.

Přijaté úroky

A.5.
A.***

1 144

2 212

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-48 120

-17 744

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

227 651

398 314

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

-7 098

-4 043

8 721

13 039

B.3.

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

-273 544

-127 225

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-271 921

-118 229

Peněžní toky z finančních činností
C.1.

Změna stavu závazků z financování

-67 841

-35 445

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu

-16 464

-17 097

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

C.2.6.
C.***

-1 464

-2 097

Vyplacené podíly na zisku

-15 000

-15 000

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-84 305

-52 542

F.

Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-128 575

227 543

R.

Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

306 836

435 351
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Příloha účetní závěrky za rok 2014
1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1.

Založení a charakteristika společnosti

HOCHTIEF CZ a. s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne 1. 5. 1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu dne 1. 5. 1992. Předmětem podnikání společnosti je provádění průmyslových, inženýrských, bytových,
občanských a dopravních staveb.
Sídlo společnosti je v Praze 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00.
Společnost má základní kapitál ve výši 350 736 tis. Kč.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2014.
Účetním obdobím je kalendářní rok – od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Akcionář/Společník

%podíl na základním kapitálu

HOCHTIEF Construction Erste Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH, Spolková republika Německo

100 %

Celkem

100 %

Společnosti, ve kterých má společnost HOCHTIEF CZ a. s. rozhodující vliv:
G
 arden Center Invest s.r.o., Praha 5, Plzeňská 16/3217
1.2.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Fúze společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a HOCHTIEF Facility Management Česká republika s.r.o.
Na společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti
HOCHTIEF Facility Management Česká republika s.r.o., IČO: 251 74 312, se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 jako
společnosti zanikající. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2014. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. září 2014.
Změny v představenstvu a dozorčí radě
V průběhu roku 2014 nedošlo k žádné změně v představenstvu a dozorčí radě.
1.3.

Představenstvo a dozorčí rada

Představenstvo
Předseda

Ing. Tomáš Bílek

Člen

Jörg Mathew

Člen

Ing. Tomáš Koranda

Dozorčí rada
Předseda

Wilfried Rammler

Člen

Martin Beneš

Člen

Jörg Laue
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1.4.

Organizační struktura společnosti

VALNÁ HROMADA
JEDINÝ AKCIONÁŘ
HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

DOZORČÍ RADA
PŘEDSEDA
Wilfried Rammler

ČLEN
Jörg Laue

ČLEN VOLENÝ ZAMĚSTNANCI
Martin Beneš

PŘEDSTAVENSTVO
PŘEDSEDA
Tomáš Bílek

ČLEN
Jörg Mathew

ČLEN
Tomáš Koranda

DIVIZE
HOCHTIEF CZ a. s.
divize
Pozemní stavby Čechy
Marek Čepela

HOCHTIEF CZ a. s.
divize
Dopravní stavby
Pavel Kubasa

HOCHTIEF CZ a. s.
divize
Pozemní stavby Morava
David Horák

HOCHTIEF CZ a. s.
divize
Property Development
Tomáš Bílek

HOCHTIEF CZ a. s.
divize
Správa majetku
Zbyněk Malý

KAPITÁLOVÉ ÚČASTI, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Garden Center Invest s.r.o.

Společnost má organizační složku na Slovensku.
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H-Parking solutions s.r.o.

HOCHTIEF CZ a.s.,
organizačná zložka Slovensko

1.5.

Identifikace skupiny

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. je členem nadnárodního stavebního koncernu HOCHTIEF AG se sídlem Opernplatz 2, 45128 Essen.

2.

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou kapitoly 3.4. deriváty,
které jsou ke dni závěrky oceněny reálnou hodnotou, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).

3.

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč
v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související
s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje
období jednoho účetního období.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví
(účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého hmotného majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou pozemků, uměleckých předmětů a nedokončených investic je odpisována
po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:
Metoda odpisování

Počet let

Nemovitý majetek – ubytovny, administrativní budovy

Lineární

50

Nemovitý majetek – ostatní stavby

Lineární

30

Stavební kontejnery

Lineární

10

Jeřáby mostové, věžové

Lineární

10

Zemní stroje

Lineární

7

Nákladní doprava, autojeřáby

Lineární

7

Střední mechanizace

Lineární

6

Bednění, lešení

Lineární

5

Nářadí, drobná mechanizace

Lineární

5

Užitkové automobily

Lineární

5

Osobní automobily

Lineární

5

Výpočetní technika

Lineární

4

Kancelářská technika

Lineární

4

V roce 2014 byla použita stejná pravidla pro odpisování jako v roce 2013.
Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.
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Technická zhodnocení na najatém dlouhodobém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo
po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu dobu, která je kratší.
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu
prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Drobný hmotný majetek představuje ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané
v položce dlouhodobého majetku – účtuje se o nich jako o zásobách přímo jednorázově do nákladů. Společnost dále vede o tomto majetku
operativní evidenci.
Způsob tvorby opravných položek
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na jeho zpětně získatelnou hodnotu. Opravná položka k majetku je dále tvořena k nepotřebnému, poškozenému nebo málo
využívanému majetku, pokud je takový majetek identifikován.
3.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč
v jednotlivém případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ty
se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní
činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého nehmotného majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti. SW je odpisován 36 měsíců.
3.3.

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumějí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné
cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti.
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a majetkové účasti jsou
přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společností klasifikován dle povahy jako podíly
v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo
realizovatelné cenné papíry a podíly.
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost řídit s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly v ovládaných a řízených osobách.
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich
činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.
K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky.
3.4.

Deriváty

Společnost člení deriváty na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Jako zajišťovací deriváty jsou společností považovány deriváty,
u nichž jsou splněny následující podmínky:
N
 a počátku zajištění bylo rozhodnuto o zajišťovaných položkách, nástrojích použitých k zajištění, rizicích, která jsou předmětem zajištění,
a o způsobu výpočtu a doložení efektivnosti zajištění; zajišťovací vztah je formálně zdokumentován,
z ajištění je vysoce účinné (tj. v rozmezí od 80 % do 125 %),
e
 fektivita zajištění je spolehlivě měřitelná a je průběžně posuzována (společnost posuzuje efektivitu k datu sjednání derivátu a dále
k rozvahovému dni).
Deriváty, které výše uvedené podmínky pro zajišťovací deriváty nesplňují, jsou společností klasifikovány jako deriváty k obchodování.
Pro zajišťovací deriváty se používají účetní metody podle typu zajišťovacího vztahu, kterým je zajištění peněžních toků.
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Zajištěním peněžních toků se rozumí zajištění změn peněžních toků, které jsou důsledkem konkrétního rizika souvisejícího s právně vynutitelnou
smlouvou, očekávanou budoucí transakcí, se skupinami aktiv, skupinami závazků, právně vynutitelnými smlouvami či očekávanými budoucími
transakcemi s obdobnými charakteristikami, u nichž je předmětem zajištění stejný druh a kategorie rizika. Zisky nebo ztráty vzniklé po dobu
trvání zajištění ze změn reálných hodnot zajišťovacích derivátů sjednaných v rámci zajištění peněžních toků, které odpovídají zajištěným rizikům,
jsou ponechány v rozvaze. Do nákladů nebo výnosů jsou zúčtovávány ve stejných obdobích, kdy jsou zúčtovávány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými nástroji. Zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot zajišťovacích derivátů sjednaných v rámci zajištění peněžních
toků, které odpovídají nezajištěným rizikům, jsou zúčtovány v okamžiku ocenění do nákladů nebo výnosů z derivátových operací.
3.5.

Zásoby

Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady (přímé náklady a výrobní režie). Dlouhodobé
zakázky zahrnují i podíl správní režie. Přijaté subdodávky jsou zaúčtovány do nákladů a současně aktivovány do nedokončené výroby.
Subdodávky jsou oceňovány skutečnou cenou pořízení. Odúčtování nedokončené výroby se provádí při vystavení konečné faktury za stavební dílo nebo jako dílčí při dílčí fakturaci.
Zásoby materiálu jsou oceněny pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související (doprava, pojištění).
Evidence zásob na skladě a jejich úbytky jsou vedeny v průměrných cenách.
Způsob tvorby opravných položek
Společnost vytváří opravnou položku k pomalu obrátkovým zásobám materiálu a zboží v závislosti na individuálním posouzení všech zásob,
jejichž obrátkovost je delší než šest měsíců.
Společnost vytváří opravnou položku k nedokončené výrobě, pokud její zůstatková hodnota převyšuje její realizovatelnou hodnotu.
3.6.

Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným
a nedobytným částkám.
Způsob tvorby opravných položek
Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a na základě individuálního posouzení bonity
dlužníků, případně na základě posouzení časové hodnoty pohledávek.
3.7.

Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
3.8.

Úvěry a půjčky

Úvěry a půjčky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Za krátkodobý úvěr/půjčku se považuje i část dlouhodobých úvěrů/půjček, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.
3.9.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka
nebo datum, v němž budou plněny.
Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky a průměrných mzdových
nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.
Rezerva na záruční opravy je vypočtena sazbou 0,95 % z objemu vlastních stavebních prací a vychází ze skutečných nákladů na záruční
opravy dle zkušeností z předchozích let a dále s přihlédnutím ke konkrétním rizikům jednotlivých projektů.
3.10.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem stanoveným jako kurz České národní banky
k počátku účetního období.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
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3.11.

Finanční leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku a je účtována do nákladů
rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k datu účetní závěrky splatné, jsou vykázány v příloze
k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. První mimořádná splátka (záloha) je evidována na účtech časového rozlišení a je rozpouštěna do nákladů po celou dobu placení leasingové smlouvy.
3.12.

Daně

3.12.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.
3.12.2. Splatná daň
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani
nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky.
3.12.3. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že
bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.
Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je
také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.
3.13.

Snížení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze
snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení
hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové
jednotky, ke které majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje
současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem.
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku
(výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou.
3.14.

Státní dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
3.15.

Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté
v průběhu běžné činnosti po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.
Stavební práce jsou fakturovány průběžně po celou dobu výstavby a výnosy jsou účtovány při úplném nebo částečném předání díla v souladu s účetními předpisy nebo je na průběh výstavby přijímána záloha a výnosy jsou účtovány na účet Změna stavu nedokončené výroby.
3.16.

Použití odhadů

Při uplatňování účetních pravidel se vyžaduje, aby byly vypracovány předpoklady a odhady o výši účetní hodnoty aktiv a závazků, která
není zřejmá z jiných zdrojů. Odhady a předpoklady se realizují na základě zkušeností z minulých období a jiných faktorů, které se v daném
případě považují za relevantní (vhodné). Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit. Odhady a příslušné předpoklady se pravidelně
prověřují. Úpravy účetních odhadů jsou zaúčtovány v období, v němž je změna odhadů identifikována.
Současná ekonomická situace a s ní spojená volatilita trhů zvyšují riziko, že se skutečné výsledky mohou významně lišit od těchto odhadů.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem, patří zejména ocenění investic
a opravné položky k pohledávkám. Informace o klíčových předpokladech vztahujících se k budoucnosti a o dalších klíčových zdrojích nejistoty v odhadech k rozvahovému dni, u nichž existuje vysoké riziko, že během příštího účetního období způsobí významné úpravy účetních
částek aktiv a závazků, jsou případně uvedeny v rámci jednotlivých kapitol, viz též kapitoly 4.1., 4.3. a 4.6.
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3.17.

Účtování a prezentace organizační složky Slovensko

Účetnictví organizační složky je vedeno externí firmou. Náplň jednotlivých účtů účtového rozvrhu je definována shodně jako v účtovém
rozvrhu společnosti. Zůstatky a obraty organizační složky jsou pravidelně odsouhlasovány a jsou zahrnovány do účetnictví společnosti se
shodným mapováním do řádků účetních výkazů.
Prezentace organizační složky Slovensko
Peněžité vklady do organizační složky Slovensko jsou v účetní závěrce k 31. 12. 2014 vzhledem k rozvíjejícím se aktivitám prezentovány
kompenzovaně, tj. vklad HOCHTIEF CZ ve výši 29 402 tis. Kč je prezentován v řádku Jiné pohledávky a zároveň jako závazek organizační
složky také v řádku Jiné pohledávky. K 31. 12. 2013 bylo postupováno rozdílně – vklady byly vykazovány nekompenzovaně. Vklad
HOCHTIEF CZ byl v řádku Jiné pohledávky a závazek organizační složky v řádku Jiné závazky ve výši 7 374 tis. Kč.
3.18.	Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období, ponechání
nesrovnatelných informací
V roce 2014 nebyly provedeny žádné změny ve způsobu účtování, odpisování majetku a ostatní, které by měly dopad na výsledek hospo
daření společnosti.
3.19.

Konsolidace

Společnost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku, neboť je zahrnuta do konsolidace mateřské společnosti HOCHTIEF AG se sídlem
Opernplatz 2, 45128 Essen.
3.20.

Prezentace pozemků a záloh k nakupovaným pozemkům pro developerské projekty

Společnost vykazuje nakoupené pozemky pro developerské projekty v rámci zboží.
Zálohy na nákup takových pozemků a peníze vložené do notářské úschovy k nákupům takových pozemků jsou prezentovány jako zálohy
na zásoby.
3.21.

Prezentace účasti společnosti ve sdružení

Společnost je vedoucím účastníkem sdružení
Společnost prezentuje ve své účetní závěrce jednotlivé nákladové a výnosové druhy nekompenzovaně o podíly vedlejších účastníků sdružení.
Celková výše nákladů a výnosů je ponížena o podíly a výsledek náležící vedlejším účastníkům v řádku Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb a v řádku Spotřeba materiálu a energie.
Společnost je vedlejším účastníkem sdružení
Společnost ve své účetní závěrce ponižuje řádek Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a řádek Spotřeba materiálu a energie o hodnotu
prací, které provedla pro sdružení, jež je na základě alokace podílu nákladů a výnosů znovu zahrnuta v nákladech a výnosech vyplývajících
z účasti společnosti ve sdružení jakožto vedlejšího účastníka. Společnost vykáže z těchto dvou hodnot tu, která je v daném roce vyšší.
3.22.

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno
a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
(údaje v tis. Kč)
31. 12. 2014

31. 12. 2013

Pokladní hotovost a ceniny

844

811

Peníze na cestě

-83

421

Účty v bankách

306 075

434 119

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

306 836

435 351

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.
Jako pohledávky a závazky z financování jsou dále považovány zůstatky účtů cash poolingu sjednaného s mateřskou společností
HOCHTIEF Aktiengesellschaft, vedených u Citibank. Tyto pohledávky a závazky jsou vykázány podle svého zůstatku na řádku
Pohledávky – ovládající a řídící osoba nebo na řádku Závazky – ovládající a řídící osoba.
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4.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1.

Dlouhodobý majetek

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Společnost neměla v roce 2014 významné přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku.
Nejvýznamnější úbytky dlouhodobého nehmotného majetku představují odpisy softwaru.
Drobný nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v roce 2014 činil 7 408 tis. Kč, v roce 2013 činil 5 169 tis. Kč. Odpisy činily
485 tis. Kč v roce 2014, v roce 2013 činily 863 tis. Kč.
Nedokončený DNM představují nakoupená práva k developerským projektům. Společnost bude i nadále pečlivě monitorovat realizovatelnost a očekávanou rentabilitu souvisejících projektů vzhledem ke stávajícímu ocenění.
4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku představuje pořízení strojů a zařízení ve výši 4 257 tis. Kč.
Nejvýznamnější úbytky dlouhodobého hmotného majetku představují prodej strojů a zařízení ve výši 8 879 tis. Kč a dopravní prostředky
ve výši 24 042 tis. Kč.
Opravné položky k DHM jsou ke dni 31. 12. 2014 následující:
Opravná položka k pozemkům 2 566 tis. Kč, opravná položka ke stavbám (SFINX) 249 tis. Kč a opravná položka k zálohám
na investice 5 606 tis. Kč.
Odpisy činily 14 697 tis. Kč (vč. titulu vyřazení majetku likvidací) v roce 2014, v roce 2013 činily 24 906 tis. Kč.
Společnost pořídila v roce 2014 drobný hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 7 185 tis. Kč a v roce 2013
v částce 8 326 tis. Kč. Velký nárůst souvisí s modernizací IT vybavení.
4.1.3. Majetek najatý formou finančního leasingu
Společnost nemá žádný majetek pořizovaný formou finančního leasingu.
4.2.

Operativní leasing

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. má k 31. 12. 2014 pronajatý majetek formou operativního leasingu. Jedná se o pronájem osobních automobilů na dobu 5 let a dále o stavební stroje s dobou nájmu nejdéle na 8 let. V roce 2014 bylo na leasingových splátkách zaplaceno
36 050 tis. Kč. V roce 2013 byly splátky leasingu v částce 36 138 tis. Kč.
Odhad splátek v následujících letech:

(údaje v tis. Kč)

Rok 2015

28 613

Rok 2016

21 211

Rok 2017

18 696

Rok 2018

10 444

Rok 2019

3 137

Rok 2020

682

Celkem

Celková hodnota nájemného u osobních automobilů je 158 491 tis. Kč, u strojů je 30 330 tis. Kč.
Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.
Společnost si dále pronajímá také prostory sídla společnosti.
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82 783

4.3.

Dlouhodobý finanční majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31. 12. 2012

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2013

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2014

115 552

200

200

115 552

0

65

115 487

0

100

0

100

0

0

100

Podíly v ovládaných osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Celkem

2 000

0

0

2 000

0

0

2 000

117 552

300

200

117 652

0

65

117 587

4.3.1. Podíly v ovládaných osobách
2014
Název společnosti

(údaje v tis. Kč)
Sídlo

Pořizovací
cena

Vlastnický
podíl v %

Hlasovací
práva v %

Vlastní kapitál
spol.

Výsledek
hospodaření

Opravná
položka

Ocenění
k 31. 12. 2014

Garden Center Invest s.r.o.

Praha

115 487

100

100

16 369

-1 498

100 313

15 174

H-Parking solutions s.r.o.

Ostrava

100

50

50

70

-109

0

100

16 439

-1 607

100 313

15 274

Celkem

115 587

Společnost bude v roce 2015 i nadále monitorovat vývoj a očekávanou rentabilitu projektů realizovaných prostřednictvím dceřiné společnosti Garden Center Invest (dále také „GCI“). Celková expozice prostřednictvím této společnosti se skládá z výše uvedené investice a pohledávek za již realizované projekty (viz bod 4.5. a 4.6.). Ocenění finanční investice a dobytnost pohledávek jsou významně závislé na vývoji
prodejů na developerských projektech dceřiné společnosti v průběhu roku.
2013

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti

Sídlo

Pořizovací
cena

Vlastnický
podíl v %

Hlasovací
práva v %

Vlastní kapitál
spol.

Výsledek
hospodaření

Opravná
položka

Ocenění
k 31. 12. 2014

Garden Center Invest s.r.o.

Praha

115 487

100

100

15 834

-940

98 815

16 672

Česká republika s.r.o.

Praha

65

100

100

-3 081

1 513

0

65

H-Parking solutions s.r.o.

Ostrava

100

50

50

179

-21

0

100

12 932

552

98 815

16 837

HOCHTIEF Facility Management

Celkem

115 652

4.3.2. Ostatní podíly
2014

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti

Sídlo

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Týn nad
Vltavou

Celkem

Pořizovací
cena

Vlastnický
podíl v %

Hlasovací
práva v %

Vlastní kapitál
spol.

Výsledek
hospodaření

Opravná
položka

Ocenění
k 31. 12. 2014

2 000

10 000 Kč
za akcii

2

179 218

-1 892

0

2 000

179 218

-1 892

0

2 000

2 000

2013

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti

Sídlo

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Týn nad
Vltavou

Celkem

Pořizovací
cena

Vlastnický
podíl v %

Hlasovací
práva v %

Vlastní kapitál
spol.

Výsledek
hospodaření

2 000

10 000 Kč
za akcii

2

181 159
181 159

2 000

Opravná
položka

Ocenění
k 31. 12. 2014

155

0

2 000

155

0

2 000
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4.4.

Zásoby

Zůstatková hodnota zásob k 31. 12. 2014 činí 548 877 tis. Kč a k 31. 12. 2013 činila 874 316 tis. Kč. K 31. 12. 2014 činí opravné položky 26 823 tis. Kč a k 31. 12. 2013 činily opravné položky 24 220 tis. Kč. Zůstatky zboží představují hodnotu nakoupených pozemků pro
developerskou činnost a nakoupené bytové jednotky projektu Apartmány Farské lúky, bytového domu Modrá Růže a byty na Kostelním
náměstí v Ostravě. Nejvýznamnější část zásob tvoří nedokončená výroba – rozpracované stavební projekty, které představují hodnotu
nedokončené výroby 373 749 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější rozpracované projekty patří: stavba Metro Dejvická–Motol v hodnotě 174 219 tis. Kč,
Hala Mondelez – Opava v hodnotě 20 975 tis. Kč a developerský projekt Borská Pole – Zelený trojúhelník v hodnotě 18 500 tis. Kč.
4.5.

Dlouhodobé pohledávky

Položka dlouhodobé pohledávky obsahuje pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší
než jeden rok a odloženou daňovou pohledávku.
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů k podnikům mimo skupinu k 31. 12. 2014 činily 230 271 tis. Kč a k 31. 12. 2013 činily
238 757 tis. Kč. Jedná se o pozastávky z vyfakturovaných stavebních projektů.
Společnost má k 31. 12. 2014 nezaplacené dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů, jejichž doba splatnosti je delší než 5 let,
ve výši 69 579 tis. Kč a k 31. 12. 2013 ve výši 24 709 tis. Kč.
4.5.1. Dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině nejsou k 31. 12. 2014 evidovány. K 31. 12. 2013 činily dlouhodobé
pohledávky k podnikům ve skupině 2 284 tis. Kč. Jednalo se o pozastávky z vyfakturovaných stavebních projektů ke společnosti
Garden Center Invest s.r.o.
4.6.

Krátkodobé pohledávky

4.6.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)
0–90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 a více let

Celkem
po splatnosti

1 317 644

36 993

21 521

28 176

95 424

235 619

417 733

748

1 877

935

1 302

22 807

176 537

203 458

204 206

Netto

1 316 896

35 116

20 586

26 874

72 617

59 082

214 275

1 531 171

Brutto

1 008 615

181 343

26 724

65 440

60 670

206 136

540 313

1 548 928

417

29

6 415

23 981

152 162

182 587

183 004

1 008 198

181 314

59 025

36 689

53 974

357 726

1 365 924

Rok

Kategorie

2014

Brutto

Do splatnosti

Opr. položky
2013

Po splatnosti

Opr. položky
Netto

26 724

Celkem
1 735 377

Opravné položky nejsou tvořeny k pohledávkám z obchodních vztahů ke konkrétním projektům v případě, že jsou za společnostmi ve skupině, a u pohledávek, u nichž je sjednán splátkový kalendář, jištění nebo kde probíhá jednání o způsobu kompenzace s dlužníky, a kde tedy
společnost očekává dobytnost pohledávek. Společnost bude v průběhu roku 2015 nadále monitorovat vývoj jednání s dlužníky a případně
dále aktualizuje opravné položky s ohledem na dodržování sjednaných splátkových kalendářů nebo vývoj hodnoty jištění, vývoj situace
na trhu a celkové riziko dobytnosti dané pohledávky.
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4.6.2. Pohledávky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)
Název společnosti

Vztah ke společnosti

Stav k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2013

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

sesterská

3 028

3 199

HOCHTIEF Solutions AG,organizační složka

sesterská

86

7 339

HOCHTIEF Solutions AG

mateřská

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

ACL Investment, a.s.

spřízněná

406

317

6 404

4 347

0

18
12

Valentinka a.s.

spřízněná

0

Euripus s.r.o.

spřízněná

0

9

Inserta s.r.o.

spřízněná

18

12

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině

9 942

16 044

Pohledávky mimo skupinu

1 725 435

1 532 884

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem

1 735 377

1 548 928

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Zůstatek poskytnuté půjčky ve výši 3 054 tis. Kč k 31. 12. 2014 je půjčkou poskytnutou společnosti Garden Center Invest s.r.o. (dále jen
GCI) na financování developerských projektů bytové výstavby. Půjčka je úročena na základě vývoje diskontní sazby ČNB. K 31. 12. 2013
činil zůstatek půjček 3 054 tis. Kč.
Pohledávka z titulu cash poolingu sjednaného s mateřskou společností činí k 31. 12. 2014 celkem 695 134 tis. Kč a je vykázána v řádku
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba.
Jiné pohledávky
Jiné krátkodobé pohledávky jsou k 31. 12. 2014 ve výši 127 036 tis. Kč (brutto). Tuto částku tvoří zejména pohledávka za dceřinou společností Garden Center Invest s.r.o. Ke zbývajícím pohledávkám je vytvořena opravná položka ve výši 38 473 tis. Kč. K 31. 12. 2013 byla
hodnota jiných pohledávek 134 497 tis. Kč (brutto) a opravná položka byla vytvořena ve výši 38 473 tis. Kč.
4.7.

Krátkodobý finanční majetek
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2013

Pokladna

248

124

Ceniny

596

687

306 075

434 119

Běžné účty
Peníze na cestě
Krátkodobý finanční majetek celkem

4.8.

-83

421

306 836

435 351

Časové rozlišení aktivní

K 31. 12. 2014 je vykázáno časové rozlišení v hodnotě 56 186 tis. Kč. Náklady příštích období tvoří částku 28 287 tis. Kč a příjmy příštích
období tvoří částku 27 899 tis. Kč. Náklady příštích období představují časové rozlišení výdajů uskutečněných v běžném roce, zejména
zaplacené pojištění na projektu Metro Motol ve výši 8 125 tis. Kč a zaplacené pojištění na projektu výstavby dálnice Žilina (Strážov) –
Žilina (Brodno). Příjmy příštích období představují zejména časové rozlišení na odběratelské faktury a na plnění pojistných událostí.
K 31. 12. 2013 činily náklady příštích období 10 971 tis. Kč a příjmy příštích období 19 321 tis. Kč.
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4.9.

Vlastní kapitál

4.9.1. Změny vlastního kapitálu
V roce 2014 byly mateřské společnosti vyplaceny dividendy z hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 15 000 tis. Kč.
4.10.

Rezervy
(údaje v tis. Kč)
Rezerva na záruky

Rezerva na nevyčerpanou
dovolenou

Ostatní rezervy

Rezervy celkem

Zůstatek k 31. 12. 2013

43 850

9 266

18 264

71 380

Tvorba rezerv

30 387

9 511

1 430

41 271

Použití rezerv

12 378

9 266

7 000

28 587

0

0

1 212

1 212

61 859

9 511

11 482

82 852

Rozpuštění nepotřebné části rezerv
Zůstatek k 31. 12. 2014

4.11.

Dlouhodobé závazky

Položka dlouhodobé závazky obecně obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti
delší než jeden rok, a případně odložený daňový závazek.
Dlouhodobé závazky představují zejména zádržné týkající se subdodávek stavebních projektů.
Celková výše dlouhodobých závazků, jež mají k 31. 12. 2014 dobu splatnosti delší než pět let, je 97 803 tis. Kč. K 31. 12. 2013 tyto závazky
činily 97 569 tis. Kč a jsou vykázány jako součást dlouhodobých závazků z obchodních vztahů.
4.12.

Krátkodobé závazky

4.12.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)
Rok

Kategorie

2014

Krátkodobé

2013

Krátkodobé

Po splatnosti
0–90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 a více let

Celkem
po splatnosti

846 188

267 052

53 949

33 782

36 467

27 172

418 422

1 264 610

868 607

262 392

23 436

15 751

30 113

18 202

349 895

1 218 501

Do splatnosti

Celkem

4.12.2. Závazky k podnikům ve skupině
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a přijaté zálohy
Název společnosti

(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

HOCHTIEF Solutions AG

mateřská

HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.

sesterská

Stav k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2013

38

3

14 182

21 532

332

3 506

14 552

28 090

Závazky a zálohy mimo skupinu

1 266 431

1 204 656

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a přijaté zálohy celkem

1 280 983

1 232 746

Krátkodobé závazky z obch. vztahů a přijaté zálohy od podniků ve skupině

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
Závazek z titulu cash poolingu sjednaného s mateřskou společností činí k 31. 12. 2014 celkem 42 150 tis. Kč a je vykázán v řádku závazků
vůči ovládané nebo ovládající osobě.
4.12.3. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení tvořily k 31. 12. 2014 celkem 114 840 tis. Kč a k 31. 12. 2013 celkem 139 675 tis. Kč
(dlouhodobé i krátkodobé celkem). Uvedené hodnoty tvoří pozastávky vůči účastníkům sdružení a faktury s delší dobou splatnosti. V roce
2014 byly také uzavřeny nové smlouvy o sdružení.
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4.12.4. Dohadné účty pasivní
K 31. 12. 2014 byla výše dohadných účtů pasivních 678 590 tis. Kč a k 31. 12. 2013 celkem 760 568 tis. Kč. Jedná se zejména o provedené, ale nevyfakturované práce od subdodavatelů v rámci stavebních projektů.
4.13.

Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci

2014

(údaje v tis. Kč)

Banka/Věřitel

Zůstatek k 31. 12. 2014

UniCredit Bank
Commerzbank
Celkem

4.14.

Zůstatek k 31. 12. 2013

Úroková sazba 2014

Forma zajištění 2014

137 586

156 319

1M Pribor +1,55 %

Bez zajištění

35 447

104 126

1,950 %

Bez zajištění

173 033

260 445

Daň z příjmů

4.14.1. Odložená daň
Odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat následovně:

Odložená daň z titulu

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31 .12. 2014

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku (mimo opravné položky)

Stav k 31. 12. 2013

682

-917

Opravné položky dlouhodobého majetku

50 249

40 281

Opravná položka k zásobám

18 763

16 160

Opravná položka k pohledávkám

84 002

73 702

Dohadná položka na odměny vedení

22 638

14 712

Dohadná položka na audit
Rezervy

833

550

76 943

65 103

Ostatní

218 897

260 272

Dočasné rozdíly celkem

473 007

469 863

89 871

89 274

Odložená daň celkem

(údaje v tis. Kč)
Analýza změny zůstatku
Zůstatek k 31. 12. 2013

89 274

Zůstatek k 1. 1. 2014 dle zahajovací rozvahy (zohlednění vlivu fúze)

90 130

Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty (zaokr.)

-258

Zůstatek k 31. 12. 2014

89 871

4.14.2. Daňový náklad
Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výsledovky následovně:
(údaje v tis. Kč)
Zisk před zdaněním
Sazba daně z příjmů
Daň při lokální sazbě daně z příjmu
Daňový dopad trvalých rozdílů a odložené daně
Sleva na dani (invalidé)
Doměrky daně minulých let
Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti

Stav k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2013

87 406

39 910

19 %

19 %

16 607

7 583

971

6 699

-288

-306

6 257

4 717

23 547

18 693
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4.14.3. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
K 31. 12. 2014 společnost nemá žádné splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a z titulu zdravotního pojištění.
K 31. 12. 2014 společnost nemá žádné splatné daňové nedoplatky vůči místně příslušným finančním orgánům.
Všechny vykázané závazky z titulu výše uvedeného pojistného a daňové závazky jsou k 31. 12. 2014 ve splatnosti.
4.15.

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

Tuzem.

Zahr.

Celkem

Tuzem.

Zahr.

Celkem

Tržby z prodeje zboží

67 113

0

67 113

10 500

0

10 500

Tržby z prodeje zboží

67 113

0

67 113

10 500

0

10 500

Výkony stavební výroby

4 568 745

113 640

4 682 385

4 464 431

23 454

4 487 885

412 306

3 948

416 254

320 776

0

320 776

4 981 051

117 588

5 098 639

4 785 207

23 454

4 808 661

Výnosy z prodeje služeb
Výkony celkem

Tržby z prodeje zboží obsahují položky za prodej pozemků k developerským projektům a prodej stavebního materiálu.
Z výkonů ze stavební výroby jsou vyloučeny podíly výnosů ze sdružení, kde HOCHTIEF CZ a. s. jako vedlejší účastník sdružení není pověřen
vedením účetnictví, ve výši 34 066 tis. Kč (v roce 2013 ve výši 49 042 tis. Kč) a dále také ze specifických smluv, kde společnost vůči subdodavateli sama vystupuje jako subdodavatel ve výši 229 256 tis. Kč za rok 2014 (v roce 2013 ve výši 123 803 tis. Kč).
4.16.

Transakce se spřízněnými subjekty

4.16.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2014

(údaje v tis. Kč)

Subjekt

Vztah ke společnosti

Služby

Fin. výnosy

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

Celkem

sesterská

502

0

502

HOCHTIEF Solutions AG,organizační složka

sesterská

313

0

313

HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.

sesterská

176

0

176

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

533

166

699

HOCHTIEF Solutions AG

mateřská

722

390

1 112

ACL Investment, a.s.

spřízněná

60

0

60

Euripus s.r.o.

spřízněná

30

0

30

Inserta s.r.o.

spřízněná

60

0

60

2 396

556

2 952

Celkem

2013

(údaje v tis. Kč)

Subjekt

Vztah ke společnosti

Výrobky

Služby

Fin. výnosy

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

Celkem

sesterská

43

841

0

884

HOCHTIEF Solutions AG,organizační složka

sesterská

0

523

0

523

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

0

380

1 283

1 663

HOCHTIEF Facility Management Česká republika s.r.o.

dceřiná

0

6 784

161

6 945

HOCHTIEF Solutions AG

mateřská

0

577

0

577

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

fin. investice

59

0

0

59

ACL Investment, a.s.

spřízněná

0

75

0

75

Euripus s.r.o.

spřízněná

0

38

0

38

Valentinka a.s.

spřízněná

0

10

0

10

Inserta s.r.o.

spřízněná

0

10

0

10

102

9 238

1 444

10 784

Celkem
* Částky zahrnují opravné daňové doklady.

Veškeré výnosy se spřízněnými subjekty byly realizovány v cenách obvyklých. Stavební práce jsou oceněny na základě rozpočtů a výrobních
kalkulací tak jako u ostatních zákazníků.
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4.16.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
2014

(údaje v tis. Kč)

Subjekt

Vztah ke společnosti

HOCHTIEF Solutions AG

mateřská

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.
HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

Služby

Celkem

6 740

6 740

248

248

sesterská

2 879

2 879

sesterská

35

35

9 902

9 902

Celkem

2013

(údaje v tis. Kč)

Subjekt

Vztah ke společnosti

Výrobky

Služby

Fin. náklady

HOCHTIEF Solutions AG

Celkem

mateřská

0

18 653

895

19 548

Garden Center Invest s.r.o.

dceřiná

0

165

0

165

HOCHTIEF Facility Management Česká republika s.r.o.

dceřiná

774

25 193

1

25 968

HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.

sesterská

0

21 042

0

21 042

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.

sesterská

0

42

0

42

774

65 095

896

66 765

Celkem

4.17.

Spotřebované nákupy
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

702 496

530 979

22 716

22 258

Subdodávky

3 048 805

3 094 947

Spotřebované nákupy celkem

3 774 017

3 648 184

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

Z položky subdodávek jsou vyloučeny podíly nákladů ze sdružení, kde HOCHTIEF CZ a. s. jako vedlejší účastník sdružení není pověřen
vedením účetnictví, ve výši 34 066 tis. Kč (v roce 2013 ve výši 49 042 tis. Kč) a dále také ze specifických smluv, kde společnost vůči subdodavateli sama vystupuje jako subdodavatel ve výši 229 256 tis. Kč za rok 2014 (v roce 2013 ve výši 123 803 tis. Kč).
4.18.

Služby
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

Opravy a udržování

25 069

19 908

Cestovné

30 994

31 825

Náklady na reprezentaci

6 445

6 227

Telefon, fax, internet

6 114

7 439

Výdej drobného nehmotného majetku do užívání

7 408

5 169

50 298

42 249

Nájemné a půjčovné ke stavebním zakázkám
Audit, daňové, právní aj. poradenství*

7 997

6 734

Likvidace odpadů

4 738

14 710

Operativní pronájem

36 050

36 138

Dopravní náklady

12 632

12 104

5 025

7 638

Reklama
Ostatní stavební služby

51 861

62 735

Ostatní

161 267

114 266

Celkem

405 898

367 142

* Poznámka – náklady na odměny statutárnímu auditorovi jsou uvedeny v rámci konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
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4.19.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

2013

(údaje v tis. Kč)

Odpisy DNM a DHM

Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

Odpisy DNM a DHM

15 182

25 769

Odpisy celkem

15 182

25 769

4.20.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2014

Změna stavu ostatních rezerv – dovolená
Změna stavu ostatních rezerv – záruky a ostatní
Změna stavu OP podle zvláštních předpisů – k pohledávkám daňové

Období do 31. 12. 2013

68

261

11 114

-16 064

8 603

-29 159

Změna stavu opravných položek – k pohl. nedaňové a k majetku

24 309

22 061

Celkem

44 094

-22 901

Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

4.21.

Ostatní provozní výnosy
(údaje v tis. Kč)

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

14 981

7 989

Výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek

1 037

25 000

Náhrady mank a škod na provozním majetku, pojištovna – plnění za škody apod.

4 737

30 603

Ostatní provozní výnosy

7 736

13 206

28 491

76 798

Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

Celkem

4.22.

Ostatní provozní náklady
(údaje v tis. Kč)

Dary
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále

198

50

1 214

741

204

212

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky

11 338

76 844

Ostatní provozní náklady

45 799

59 637

Celkem

58 753

137 484

4.23.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Za rok 2014 byla aktualizována opravná položka k finanční investici ve společnosti GCI ve výši 1 498 tis. Kč.
4.24.

Výnosové úroky
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

Úroky z bankovních účtů běžných

978

768

Ostatní přijaté úroky od jiných dlužníků

166

1 444

1 144

2 212

Celkem
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4.25.

Nákladové úroky
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

7 717

6 587

Úroky z bankovních úvěrů a kontokorentů
Úroky z půjček od podniků ve skupině

-390

896

7 327

7 483

Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

1 485

1 685

Celkem

4.26.

Ostatní finanční výnosy
(údaje v tis. Kč)

Kurzové zisky
Ostatní finanční výnosy

95

95

1 580

1 780

Období do 31. 12. 2014

Období do 31. 12. 2013

Celkem

4.27.

Ostatní finanční náklady
(údaje v tis. Kč)

Kurzové ztráty

1 506

3 359

Bankovní výlohy

28 091

26 104

Celkem

29 597

29 463

4.28.

Mimorozvahové operace

Společnost v roce 2014 neevidovala mimorozvahové operace.

5.

ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1.

Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2014 a 2013 je následující:
2014

Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem

(údaje v tis. Kč)
Počet

Mzdové náklady

Soc. a zdrav
zabezpečení

Dohadná položka
na výplatu odměn

Ostatní náklady

Osobní náklady
celkem

1 081

469 807

168 719

18 259

14 731

671 516

7

20 081

4 122

4 379

9 580

38 162

1 088

489 888

172 841

22 638

24 311

709 678

2013

Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem

(údaje v tis. Kč)
Počet

Mzdové náklady

Soc. a zdrav
zabezpečení

Dohadná položka
na výplatu odměn

Ostatní náklady

Osobní náklady
celkem

1 068

446 837

159 549

13 492

13 901

633 779

7

15 298

3 665

1 220

7 521

27 704

1 075

462 135

163 214

14 712

21 422

661 483

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí generální ředitel,
odborní ředitelé společnosti a ředitelé divizí.
Sloupce Mzdové náklady a Soc. a zdrav. zabezpečení obsahují údaje, které již prošly mzdovou evidencí; odhadované údaje, které neprošly
mzdovou evidencí, jsou pak obsaženy ve sloupci Dohadná položka na výplatu odměn (včetně pojištění).
Sloupec Ostatní náklady obsahuje odměny členům orgánů společnosti a ostatní sociální náklady.
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5.2.

Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění

V roce 2014 a 2013 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů následující půjčky a odměny nad rámec
základního platu:
2014

(údaje v tis. Kč)
Představenstvo

Příspěvky na životní a důchodové pojištění

Dozorčí rada

Členové řídících orgánů

75

0

193

9 460

120

0

614

0

909

Představenstvo

Dozorčí rada

Členové řídících orgánů

75

0

181

7 401

120

0

416

0

986

Odměny
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé
účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)

2013

(údaje v tis. Kč)

Příspěvky na životní a důchodové pojištění
Odměny
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé
účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)

6.

ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Soudní spory
Společnost k 31. 12. 2014 tvořila rezervu na vedené soudní spory ve výši 4 000 tis. Kč.
Ekologické závazky
K 31. 12. 2014 nebyl proveden ekologický audit. Vedení společnosti však nepředpokládá významné budoucí závazky související se škodami
způsobenými minulou činností.
Bankovní záruky
K 31. 12. 2014 společnost v souvislosti se svými aktivitami a smluvními vztahy čerpala bankovní záruky v celkové výši 2 639 182 tis. Kč.

7.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
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Základné údaje o spoločnosti za rok 2014

HOCHTIEF CZ a. s.

divízia Dopravné stavby

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

Tel.: +420 257 406 321

DIČ: CZ46678468

E-mail: dopravni.stavby@hochtief.cz

registrácia na Mestskom súde Praha,
oddiel B, vložka 6229

prevádzka Praha a Mosty

Tel.: +420 257 406 000

Ke Kablu 289, 110 00 Praha 10

E-mail: info@hochtief.cz

prevádzka České Budějovice

ID dátovej schránky: p49cezi

Okružní 544, 370 04 České Budějovice

www.hochtief.cz

prevádzka Ostrava
Hlubinská 1554/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

divízia Pozemné stavby Čechy
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

divízia Property Development

Tel.: +420 257 406 051

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

E-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz

Tel.: +420 257 406 414
E-mail: property@hochtief.cz

závod Juh
Okružní 544, 370 04 České Budějovice

divízia Správa majetku

Tel.: +420 387 729 111

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

E-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz

Tel.: +420 257 406 081
E-mail: info@hochtief-fm.cz

závod Západ
Domažlická 138a, 318 00 Plzeň

Organizačná zložka

Tel.: +420 377 819 111

HOCHTIEF CZ a.s.,

E-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz

organizačná zložka Slovensko
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

závod Špeciálne činnosti

Tel.: +421 250 244 316

Chýnovská 714, 391 11 Planá nad Lužnicí

E-mail: slovensko@hochtief.sk

Tel.: +420 381 497 111
E-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz

Kapitálové účasti
Garden Center Invest s.r.o.

divízia Pozemné stavby Morava

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Sokolská tř. 2800/99
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

H-Parking solutions s.r.o.

Tel.: +420 597 310 202

Havlíčkovo nábřeží 2728/38

E-mail: morava@hochtief.cz

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Praha, Predĺženie
trasy metra V.A –
traťový tunel

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika
www.hochtief.cz
Fotografie: archív HOCHTIEF CZ a. s.
© 05/2015 HOCHTIEF CZ a. s.

