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Vážení obchodní přátelé,

jako každoročně využívám příležitosti představit 
vám novou výroční zprávu naší společnosti, 
která shrnuje nejen obchodní výsledky, ale 
přibližuje i ostatní aspekty jejího života. 

Je mi velkým potěšením, že mohu konstatovat, že 
akciová společnost HOCHTIEF CZ má za sebou 
hospodářsky úspěšný rok. A to i přesto, že se 
jinak vymykal všemu, na co jsme byli zvyklí jak 
v pracovním, tak i v osobním životě. Celosvětová 
pandemie COVID-19 a související opatření nás 
všechny postavily před nečekané výzvy. Troufám 
si však říct, že jsme je zvládli bez větších obtíží 
zejména díky disciplinovanosti a nasazení našich 
zaměstnanců. Zároveň se v HOCHTIEF CZ začaly 
pozitivně projevovat reorganizační a systémové kroky, 
které jsme přijali, abychom společnost stabilizovali 
po hospodářsky nepříliš úspěšném roce 2019. 

V loňském roce jsme dokončili a předali do užívání 
celou řadu významných projektů – Státní operu 
a Negrelliho viadukt v Praze, vodní dílo Boskovice, 
stadion Bazaly v Ostravě, lávku v Lužci nad Vltavou 
či dálnici D3 u slovenské Čadce. Úspěšně jsme 
odstartovali také několik zajímavých projektů, mezi 
které se řadí silniční projekt MO Brno – Žabovřeská, 
prodloužení podchodů na pražském Hlavním 
nádraží nebo přestupní terminál v Opavě.

Ve světle okolností spojených s celosvětovou 
pandemií jsme se i my rozhodli přispět a pomoct 
těm, kdo byli touto krizí zasaženi nejvíce. V závěru 
roku jsme vyhlásili dobročinnou zaměstnaneckou 
sbírku a během dvou týdnů vybrali částku přesahující 
130 tisíc korun. Představenstvo společnosti ji pak 
navýšilo na 300 tisíc korun, které jsme rovným 
dílem věnovali dvěma institucím v oblasti sociální 
a zdravotní péče – Hospici Jordán v Táboře 
a Městské nemocnici Ostrava. Ukázali jsme tak, že 
pojem solidarita pro nás není jen prázdnou frází.

Dear Business Partners and Friends,

Like every ear, I take this opportunity to present  
to you our new annual report summarizing  
the business results, as well as outlining the other 
aspects of our company’s life. 

It is a great pleasure for me to say that the joint-stock 
company HOCHTIEF CZ has had an economically 
successful year. Despite the fact that otherwise it was 
out of the common run both in work and personal 
life. The global COVID-19 pandemic and related 
measures have confronted us all with unexpected 
challenges. However, I dare say that we coped with 
them without much difficulty, especially thanks to 
the discipline and commitment of our employees. 
At the same time, re-organizational and systemic 
steps we had taken to stabilize the company after 
economically not very successful year of 2019 began 
to have a positive effect on HOCHTIEF CZ. 

Last year, we handed over to the clients a number 
of completed major projects – State Opera and 
Negrelli’s Viaduct in Prague, Hydraulic Structure 
Boskovice, Bazaly Stadium in Ostrava, Footbridge  
in Lužec nad Vltavou and D3 Motorway near  
Čadca, Slovakia. We have also successfully started 
several interesting projects, including the Large City 
Ring Road in Brno – Žabovřeská, Extension  
of Underpasses at Prague’s Main Railway Station  
and Transfer Terminal in Opava.

In the light of the circumstances related to the global 
pandemic, we have also decided to contribute and 
help those most affected by the crisis. At the end  
of the year, we announced an employee fund-raising 
campaign and collected an amount exceeding  
130 TCZK within two weeks. The company’s  
Executive Board then topped up the amount  
to 300 TCZK, which we donated equally to two 
institutions operating in the field of social and health 
care – Hospice Jordán in Tábor and Municipal Hospital 
in Ostrava. We have shown that the concept of 
solidarity is not just an empty phrase to us.

Úvodní slovo předsedy představenstva 
Introduction of the Chairman  
of the Executive Board 
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HOCHTIEF CZ nadále zůstává silnou a stabilní 
společností. Pro její další růst a rozvoj připravujeme 
investice do vlastních výrobních kapacit, do 
vývoje nových řešení a technologických postupů, 
ale zejména do výchovy a vzdělávání vlastních 
specialistů. Spolupracujeme s mnoha odbornými 
platformami: například s ČVUT, Technologickou 
agenturou ČR, Centrem pro efektivní a udržitelnou 
dopravní infrastrukturu nebo s Asociací pro 
rozvoj infrastruktury. V závěru roku jsme se stali 
signatáři memoranda o zásadách udržitelného 
podnikání #PartnersForSustainability, za kterou 
stojí Česko-německá obchodní a průmyslová 
komora. To formuluje konkrétní návrhy a postupy 
uvedení principů udržitelnosti z teorie do praxe. 
V centru zájmu je odpovědná podnikatelská 
činnost, snižování emisí CO2, šetrný přistup 
k využívání přírodních zdrojů a ochrana klimatu 
zaváděním principů tzv. cirkulární ekonomiky.

Vážení obchodní přátelé, 

rád bych vám všem poděkoval za podporu 
a spolupráci v roce 2020. Věřím, že akciová 
společnost HOCHTIEF CZ zůstane trvale vaším 
preferovaným a spolehlivým obchodním partnerem.

HOCHTIEF CZ is still a strong and stable company. 
For its further growth and development, we have 
been preparing investments in our own production 
resources, in development of new designs and 
technological methods and, in particular, training 
of our own specialists. We collaborate with many 
professional platforms, e.g. the Czech Technical 
University in Prague, the Technology Agency  
of the Czech Republic, the Centre of Effective and 
Sustainable Transport Infrastructure or the Association 
for Development of Infrastructure. At the end of the year,  
we became a signatory to the Memorandum 
of Principles of Sustainable Business called 
#PartnersForSustainability, which is backed  
by the German-Czech Chamber of Industry  
and Commerce. It expresses specific proposals  
and procedures for putting the principles of 
sustainability from theory into practice. It is focused 
on responsible business activities, reducing CO2 
emissions, environment-friendly use of natural 
resources and climate protection by introducing  
the principles of circular economy.

Dear business friends, 

Let me thank you all for your support and cooperation  
in 2020. I believe that the joint-stock company 
HOCHTIEF CZ will stay your preferred and reliable 
business partner.

Tomáš Koranda
předseda představenstva 
Chairman of the Executive Board 





Praha, Rekonstrukce  
Strakovy akademie

Prague, Reconstruction  
of the Straka Academy
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HOCHTIEF ve světě | HOCHTIEF Worldwide
Společnosti skupiny HOCHTIEF v roce 2020 | HOCHTIEF Group Companies in 2020

HOCHTIEF Europe
HOCHTIEF Solutions (Germany)
HOCHTIEF Infrastructure 
(Austria, Czech Republic,
Denmark, Germany, Netherlands, 
Norway, Poland, Slovakia, 
Sweden, UK)
HOCHTIEF Engineering 
(Australia, Germany, India,
Netherlands, Switzerland)
HOCHTIEF PPP Solutions 
(Canada, Germany, Greece, 
Ireland, Netherlands, UK, USA)
HOCHTIEF ViCon (Australia, 
Germany, Netherlands, 
Switzerland, UK)
HOCHTIEF Projektentwicklung 
(Germany)
synexs (Germany)

(selection of the most important 
activities)



7

HOCHTIEF Asia Pacific
CIMIC (Australia)
Thiess (Australia, Canada, Chile, 
India, Indonesia, Mongolia,  
New Zealand, South Africa)
Sedgman (Australia, Canada, 
Chile, China, South Africa)
CPB Contractors (Australia,  
New Zealand, Papua New Guinea)
UGL (Australia, Hong Kong,  
New Zealand, Southeast Asia)
Leighton Asia, India and 
Offshore (Hong Kong, India, 
Indonesia, Iraq, Macao, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Thailand)
Pacific Partnerships (Australia, 
New Zealand)
EIC Activities (Australia)
Leighton Properties (Australia)
Broad Construction (Australia)
Ventia (Australia, New Caledonia, 
New Zealand)

(selection of the most important 
activities)

HOCHTIEF Americas
Turner (USA, Canada)
Flatiron (USA, Canada)
E.E. Cruz (USA)
Clark Builders (Canada)

(selection of the most important 
activities)

Abertis Investment



Finanční řízení
Financial Management

Hlavní ekonomické ukazatele HOCHTIEF CZ

2018 2019 2020

Výkony mil. Kč 6 487 6 228 4 501

Výsledek před zdaněním mil. Kč 7 -124 106

Čistý výsledek mil. Kč 20 -90 82

Aktiva celkem mil. Kč 5 067 5 453 3 676

Vlastní jmění mil. Kč 1 025 915 998

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců osob 1 133 1 100 1 040

Main economic indicators of HOCHTIEF CZ

2018 2019 2020

Work done CZK million 6,487 6,228 4,501

Earnings before taxes CZK million 7 (124) 106

Net result CZK million 20 (90) 82

Total assets CZK million 5,067 5,453 3,676

Equity CZK million 1,025 915 998

Average recalculated headcount persons 1,133 1,100 1,040

zaměstnanci | employees

1 040

vlastní kapitál | equity

998
čistý výsledek | net result 

82

aktiva celkem | total assets

3 676

výsledek před zdaněním | earnings before taxes

106

výkony | work done

4 501

Praha, Rekonstrukce  
Negrelliho viaduktu

Prague, Reconstruction  
of the Negrelli‘s Viaduct
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výsledek před zdaněním | earnings before taxes

106



Hlavní události roku 2020
Main Events of 2020

Leden
Slavnostním galakoncertem byla 5. ledna otevřena 
námi zrekonstruovaná budova Státní opery v Praze. 
Stalo se tak symbolicky 132 let od zahájení jejího 
provozu v roce 1888. Tříletá rekonstrukce se dotkla jak 
historické, tak i novější provozní budovy. Změnou prošly 
veškeré interiéry včetně horního i dolního hlediště, 
kanceláří, zkušeben, baletního a sborového sálu, šaten 
umělců a sociálního zázemí. Rekonstrukce zahrnula 
i skleněnou fasádu přilehlé provozní budovy a fasádu 
historické budovy. Samozřejmostí byly kompletní 
restaurátorské práce na vnitřní výzdobě. Unikátní částí 
prací bylo osazení nové divadelní technologie – točny, 
která patří k nejmodernějším v Evropě.

Únor
Pro společnost Valeo Rakovník jsme dokončili 
přístavbu haly H5 včetně komunikací, přípojek sítí 
a technologických zařízení. Nová hala je pro tohoto 
výrobce automobilových komponentů již třetí, kterou 
jsme v Rakovníku postavili. Má čtvercový půdorys 
56 x 56 m a světlou výšku 10 m. Celková výška 
stavby je přibližně 12,5 m. Je navržena jako třílodní 
prefabrikovaná konstrukce, v nejvýchodnější lodi je 
vzhledem ke svažitosti terénu podsklepena na úroveň 
1. podzemního podlaží.

Březen
V rámci sdružení jsme zahájili práce na rekonstrukci 
jezu Hranice na řece Bečvě. Součástí bude i rybí 
přechod, který umožní migraci ryb a dalších vodních 
živočichů po proudu, ale i proti proudu řeky. Bude 
tzv. bazénového typu a bude řešen jako kombinace 
technického rybího přechodu a přírodního koryta 
s přehrážkami z kamenů. Dokončený jez významně 
zvýší protipovodňová opatření podél celého koryta 
řeky Bečvy v Hranicích. 

January
The opening ceremony at the State Opera in Prague 
we had reconstructed took place on 5 January 
and it had the form of a gala concert. It happened 
symbolically 132 years after its opening to public  
in 1888. The three-year reconstruction covered both  
the historic building and the newer service building. 
The interior was completely refurbished –  
the upper and lower auditorium, offices, rehearsal 
rooms, ballet and choir halls, performers’ dressing 
rooms and restrooms. The glass facade of the adjacent  
service building and facade of the historic 
building were renovated as well. An inherent part 
were complete restoration works on the interior 
decorations. A unique feature was fitting of new 
stage equipment – revolving stage, which is one 
of the state-of-the-art turntables in Europe. 

February
For the company Valeo Rakovník we finished an  
extension of the plant building H5 including roads,  
connections to utilities and technological equipment.  
This new building is the third one we have constructed 
for this producer of automotive parts in Rakovník. 
It has a square ground plan 56 x 56 m and a clear 
height of 10 m. The total height of the building  
is approximately 12.5 m. It is designed as  
a three-wing precast structure; the easternmost 
wing is built with a basement to the level of  
the 1st underground floor due to the sloping ground. 

March
In a JV we started the works on reconstruction  
of the weir Hranice on the River Bečva. It will 
accommodate a fish ladder to enable migration  
of fish and other aquatic animals both 
downstream and upstream. It is a “pool type” 
structure and is designed as a combination of 
an engineered fish pass and a natural channel 
with baffles of boulders. The finished weir will 
substantially enhance the flood protection along 
the entire riverbed of Bečva in Hranice. 
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Duben
V dubnu jsme na unikátní lávce v Lužci nad Vltavou 
vztyčili 40 m vysoký pylon, který je dominantním 
prvkem celé mostní konstrukce. Pylon ve tvaru 
písmene „A“ byl na místo dopraven ve třech kusech 
a až tady byl svařen do jednoho celku. Vztyčení 
probíhalo pomocí dvou jeřábů a tým pak musel 
bezmála 50tunový kus přesně osadit na čtyřicet 
šroubů vystupujících ze základu. Pouhých 20 minut 
po vztyčení se na vrcholu pylonu rozsvítil signální 
maják, protože stavba musela téměř ihned splňovat 
podmínky letecké dopravy.

Květen
V květnu jsme ve sdružení zahájili práce na výstavbě 
prodloužení podchodu na pražském Hlavním nádraží 
směrem na Žižkov. Prodloužení je dlouhé cca 40 m, 
patří k němu navíc dvacetimetrový východ, celkem má 
tedy stavba délku přibližně 60 m. Součástí hloubeného 
podchodu je opěrná zeď dlouhá 120 m. Výstup 
z podchodu je kompletně bezbariérový díky dvojici 
eskalátorů a výtahu s navazujícím chodníkem. Po 
dokončení bude trasa mezi Žižkovem a centrem Prahy 
pro pěší bezpečnější a asi o dvacet minut kratší. 

Červen
Po více než třech letech jsme předali do provozu 
historický Negrelliho viadukt. Během prací, které 
byly zahájeny v dubnu 2017, bylo zrekonstruováno 
sto cihlových, pískovcových a žulových kleneb, 
z nichž osm překračuje Vltavu. Devatenáct kleneb 
musely týmy odborníků kompletně rozebrat a znovu 
sestavit. U sedmi z nich vyšlo najevo, že jsou v horším 
stavu, než se původně předpokládalo. Modernizací 
prošel železniční spodek i svršek, což se kromě 
zvýšení traťové rychlosti ze 40 na 60 km/h projeví 
také na klidnější a plynulejší jízdě vlaků. Obyvatelé 
okolních domů ocení použití antivibračních rohoží 
a modernějších výhybek, které přispějí ke snížení 
hladiny hluku v nejbližším okolí viaduktu.

April
In April we erected a forty-metre high pylon  
at the unique footbridge in Lužec nad Vltavou that is 
the dominating feature of the whole bridge structure. 
The A-shaped pylon was transported to the site in 
three parts and welded into one in-situ. The erection 
was facilitated by two cranes and then the team  
had to fit the nearly fifty-tonne piece accurately  
on forty bolts protruding from the foundation.  
Only 20 minutes after the erection a signal lamp on 
the pylon head was lighted – the construction had to 
meet the air traffic conditions practically straightaway.

May
In May we started in a JV the works on construction  
of the extended underpass at the Main Railway  
Station in Prague towards Žižkov. The extension  
is ca. 40 m long and a twenty-metre egress is part  
of it as well, so the total length is around 60 m.  
The cut-and-cover underpass features a retaining wall, 
120 m long. The exit of the underpass is completely 
wheelchair accessible thanks to two escalators 
and a lift leading to an adjoining pavement. Once 
completed, the walk from Žižkov to the city centre 
will be safer and about twenty minutes shorter. 

June
After more than three years we handed over  
to operation the historic Negrelli’s Viaduct.  
During the works, which had been started  
in April 2017, one hundred brick, sandstone  
and granite arches, eight of which bridge over  
the River Vltava, were reconstructed. The teams  
of experts had to take nineteen arches completely  
to pieces and put them back together. In seven  
of them it turned out that they had been in a worse 
condition than expected previously. Both the railway 
substructure and superstructure were updated,  
which has resulted not only in an increase  
of the railway speed limit from 40 to 60 km/h but also 
in quieter and smoother railway rides. Those who live 
in the neighbouring houses will appreciate the use 
of anti-vibration mats and up-to-date switches that 
contribute to noise reduction in the viaduct’s vicinity. 
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Praha, Rekonstrukce Státní opery

Prague, Reconstruction  
of the State Opera



Červenec
Po Negrelliho viaduktu jsme předali další významnou 
zakázku, kterou byla rekonstrukce historické budovy 
Strakovy akademie, sídla vlády a Úřadu vlády.  
Tak rozsáhlé práce na tomto objektu byly první v jeho 
novodobé historii. Probíhaly za plného provozu 
Úřadu vlády, s drobnými omezeními, za dozoru 
zástupců památkové péče a pod odborným vedením 
renomovaných restaurátorů. Postupy a použité 
technologie vycházely z restaurátorských průzkumů 
provedených před realizací a v jejím průběhu. 
Kromě opravy fasády zahrnoval projekt mimo jiné 
i výměnu a odbornou repasi oken, opravu štukových, 
kamenných, kovových a klempířských prvků, 
břidlicové střechy a komínů, rekonstrukci oplocení 
a ohradních zdí.

Srpen
Na hradě Helfštýn jsme od roku 2017 upravovali 
objekt z počátku 14. století na nové expoziční 
prostory, které budou prezentovat stavební vývoj 
hradního komplexu a paláce. Palác na Helfštýně 
byl jen zříceninou bez střechy se zachovaným 
obvodovým a dělicím zdivem dvou nadzemních 
podlaží. Zásadním prvkem tedy byla jeho statická 
záchrana. Rekonstrukcí prošlo jedenáct torz 
místností, které budou sloužit jako komunikace 
a výstavní prostory. Vznikla nová terasa, která přiblíží 
pohledy na architektonicky zajímavé prvky z nové 
perspektivy a umožní tak lépe vnímat samotný palác. 
Zastřešení prostor je z pískovaného skla, které je 
snadné na údržbu a zároveň dobře rozptyluje světlo. 
Zajistí vynikající světelné podmínky pro expozici 
a nasvětlení architektury paláce. 

Září
V polovině září jsme završili první rok prací na 
výstavbě tunelu Zvěrotice v Jihočeském kraji. 
Hloubený dvojkolejný železniční tunel, realizovaný 
pro Správu železnic, bude měřit 370 m. Bude 
součástí železničního koridoru spojujícího Prahu 
s Českými Budějovicemi a rakouským Linzem. Po 
provedení výkopů stavební jámy zahájil tým betonáže 
základových pasů tunelu a připravil betonáž ostění. 
Během září bylo vybetonováno přibližně 40 m. Do 
konce roku 2020 vybetonovali naši pracovníci dalších 
cca 80 m. Po dokončení se budou tunelem prohánět 
vlaky rychlostí mezi 130 až 160 km/h.

July
After Negrelli’s Viaduct, we handed over another  
major project – the reconstructed historic building  
of Strakova Akademie, seat of the government  
and the Government Office. The building had  
been renovated so extensively for the first time  
in its modern history. The Government Office was 
fully in business during the works, only with minor 
restrictions, under supervision of representatives 
of the Heritage Conservation Authority and under 
professional management of renowned restorers. 
The applied methods and technologies were  
based on the restoration surveys carried out prior  
to the execution and in its course. Besides repair  
of the facade, the project included, among others, 
replacement and specialist renovation of windows, 
repairs of stucco, stonemasonry and metal 
components, flashing, slate roofing and chimneys 
or reconstruction of fence and perimeter walls. 

August
Starting in 2017, we converted a building from  
the beginning of the 14th century at the Helfštýn 
Castle to new exhibition space to present  
the construction development of the castle complex 
and palace. The palace at Helfštýn used to be just 
roofless ruins, with only the external walls and partition 
brickwork of the two aboveground floors preserved.  
Its structural salvage was a crucial element of  
the project. Eleven room torsos were reconstructed 
and these will serve as corridors and exhibition space. 
A new terrace was created, which will facilitate a view 
of the architecturally interesting features from a new 
perspective and will allow a better experience  
of the palace. The rooms are roofed with sandblasted 
glass that is low maintenance and disperses the light 
nicely. It will provide excellent light conditions for  
the exposition and illuminate the palace architecture. 

September
In the middle of September we finished the first  
year of works on construction of the Zvěrotice  
Tunnel in the Southern Bohemian Region. This  
cut-and-cover double-track railway tunnel built for  
Správa železnic will be 370 m long. It will be part  
of the railway corridor connecting Prague and  
České Budějovice with Linz in Austria. Having 
excavated the construction pit, the team started 
concreting the tunnel footing and prepared concreting  
of the lining. In September approximately 40 m 
were concreted. By the end of 2020, our workers 
concreted additional 80 m. Once finished, the train 
speed in the tunnel will range from 130 to 160 km/h.
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Říjen
Po bezmála třech letech jsme dokončili nové zázemí 
pro chov šimpanzů a přilehlý výběh v brněnské 
zoologické zahradě. Původní stavba s rozlohou 
pouhých 70 m2 byla rozšířena na 1 500 m2 
a vybavena komunikačními prvky a prostorami pro 
návštěvníky. Zahrnují schodišťovou věž s výtahem, 
100 m dlouhou a 4–6 m vysokou expoziční lávku 
nebo krytou vyhlídku. Celý výběh je obehnán 5 m 
vysokou zdí, která je povrchově upravena jako skála 
a napodobuje tak přirozené prostředí šimpanzů. Bylo 
vybudováno také umělé řečiště, kterým protéká voda. 
Šimpanzi se ve venkovní expozici budou pohybovat 
především v korunách stromů a na vysokých 
prolézačkách. Prostor bylo proto nutné zajistit 
několika kilometry elektrického ohradníku, který je 
veden v několika řadách nad sebou. 

Listopad
Projekt Modernizace pohyblivých schodů 
a revitalizace vestibulu Na Knížecí ve stanici metra 
Anděl jsme zahájili 1. listopadu. Práce budou probíhat 
ve dvou etapách, s plánovaným dokončením na 
konci léta 2021. Po celou dobu výstavby bude  
pro veřejnost uzavřen výstup ze stanice ve směru 
Na Knížecí. Došlo i k uzavření podchodu, ve kterém 
se nacházejí drobné obchodní prostory. Realizace 
projektu spočívá zejména ve výměně trojice 
původních sovětských eskalátorů za nové se zdvihem 
30,68 m, které již splňují normové požadavky na 
jejich maximální rychlost 0,75 m/s. Součástí jsou 
i další práce v eskalátorovém tunelu a vestibulu. 

Prosinec
Na přelomu listopadu a prosince 2020 jsme se  
i my rozhodli pomoci těm, které celosvětová 
pandemie COVID-19 zasáhla nejvíc. Vyhlásili jsme 
tedy dobročinnou zaměstnaneckou sbírku a během 
pouhých dvou týdnů jsme vybrali částku, která 
přesáhla 130 tisíc korun. Představenstvo společnosti 
ji pak navýšilo na 300 tisíc korun, které jsme rovným 
dílem věnovali dvěma institucím v oblasti sociální 
a zdravotní péče – Domácímu hospici Jordán 
v Táboře a Městské nemocnici Ostrava.

October
After nearly three years we finished new facilities for 
chimpanzees and adjacent outdoor exhibit at  
the ZOO in Brno. The original building with an area  
of mere 70 m2 was enlarged to 1,500 m2 and 
equipped with footpaths and visitors’ areas. These 
feature a staircase tower with a lift, 100 m long  
and 4–6 m high exposition footbridge or a sheltered 
lookout. The entire exhibit is surrounded with  
a five-metre high wall that has a rock-like finish  
and thus imitates the chimpanzees’ natural habitat. 
A man-made riverbed with running water was built 
as well. In the outdoor exhibit, the chimpanzees 
will occupy mainly the tree canopies and high 
climbing frames. Therefore, the space has to be 
protected with several kilometres of an electric 
fence of multiple strands above each other. 

November
We started the project of Upgrade of Escalators 
and Refurbishment of the Concourse at the Metro 
Station Anděl/Na Knížecí on 1 November. The works 
will be performed in two stages and the scheduled 
completion is at the end of summer 2021. The station 
exit Na Knížecí will be closed for the public for  
the whole construction period. The underpass  
housing small retail units was closed too. The scope 
of work covers replacement of three original Soviet 
escalators by new ones with a travel of 30.68 m that 
meet the standard requirements for their maximum 
speed of 0.75 m/s. There are also other works in  
the escalator tunnel and concourse to be carried out. 

December
At the end of November/beginning of December 2020  
we decided to help to those who had been affected 
by the worldwide pandemic of COVID-19 the most. 
Hence, we launched a fundraising campaign  
among our employees and within only two weeks  
we collected more than 130 TCZK. The Executive 
Board of the company then increased the amount  
to 300 TCZK and it was donated equally to two 
social care and health care institutions – In-Home 
Hospice in Tábor and Municipal Hospital in Ostrava.
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Lidé a pracovní prostředí 
People and the Working Environment

Velký dík za výsledky roku 2020, kterých jsme 
dosáhli i přes velmi složitou epidemiologickou situaci 
v souvislosti s COVID-19 trvající s krátkými přestávkami 
celý rok, patří našim zaměstnancům. Všichni jsme 
byli postaveni před situaci, které jsme nikdy předtím 
nemuseli čelit a kterou jsme neznali. Díky disciplíně 
a osobní odpovědnosti našich kolegů se podařilo 
udržet plynulý chod firmy a realizaci projektů.
 
Během března 2020 se zaměstnanci, kterým to povaha 
práce dovolila, adaptovali na online práci z domova. 
V letních měsících se situace stabilizovala, ale na 
podzim jsme opět začali preferovat práci na dálku. 

Pro naše zaměstnance jsme připravili nový benefit, 
a to možnost převodu části mzdy do benefitového 
systému. Za celý rok využilo této nabídky 390 osob.

I tento rok jsme zjišťovali spokojenost našich 
zaměstnanců s prací u společnosti. Velmi nás 
těší setrvale dobrý výsledek, kdy je více než 90 % 
dotázaných u společnosti spokojeno a doporučilo 
by práci u nás svým známým. Zpětnou vazbu jsme 
získávali nově pomocí chatbotu – ptali jsme se nejen 
na spokojenost, ale také například na názor na 
cíle a strategii společnosti. Ceníme si jak pozitivní, 
tak negativní zpětné vazby. S tou negativní dále 
pracujeme a snažíme se o nápravu.

We would not have achieved the results of 2020 
that we reached despite the very complicated 
epidemiological situation in relation to the COVID-19 
pandemic lasting with short breaks throughout  
the year without our employees. We all were faced 
with a situation we had never had to cope with  
and which we had not known. Thanks to the discipline 
and personal responsibility of our colleagues,  
we managed to maintain smooth operation of  
the company and implementation of the projects.
 
During March 2020, the employees whose work 
allowed doing so adapted to working online from 
home. The situation stabilized in the summer months, 
but in autumn, we began to prefer remote work again. 

We prepared a new benefit for our employees,  
which is the possibility to transfer a part  
of the salary to the benefit system. 390 persons 
took advantage of this offer throughout the year.

This year too, we were identifying how our employees 
have been satisfied with working for the company.  
We are very pleased with the consistently good  
result when more than 90% of respondents have been 
satisfied with the company and they would recommend 
working with us to their acquaintances. Newly, we were 
getting the feedback using a chatbot – we asked not 
only about satisfaction, but also, for example, about  
an opinion on the company’s targets and strategy.  
We appreciate both positive and negative 
feedback. We further work with the negative 
one and we try to rectify the matters.

Praha, Rekonstrukce  
Negrelliho viaduktu

Prague, Reconstruction  
of the Negrelli‘s Viaduct
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Tak jako ostatní aktivity, i oblast vzdělávání se 
přesunula především do online prostředí. Velkou část 
vzdělávacích kurzů se našim dodavatelům podařilo 
zrealizovat na dálku, i přes počáteční nedůvěru 
většiny zúčastněných. Dařilo se nám dále rozvíjet 
skupinu mladých zaměstnanců, ve kterých vidíme 
potenciál do budoucna, kdy budou moci zastávat 
manažerské pozice. Podařilo se nám je zapojit do 
interních projektů, které podpořily další rozvoj celé 
společnosti v oblasti vzdělávání a rozvoje výrobních 
zaměstnanců a udržitelnosti.

I přes limitované možnosti spolupráce se středními 
a vysokými školami jsme se studenty v kontaktu.  
Pro České vysoké učení technické v Praze jsme 
natočili online přednášku pro Technický čtvrtek,  
která je k dispozici také pro studenty středních škol.

Jako stavební společnost velmi dbáme na 
bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců. 
Bezpečné prostředí je pro nás klíčové. V roce 2020 
se nám podařilo obhájit osvědčení „Bezpečného 
podniku“ a také jsme nově zavedli certifikovaný 
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ČSN 45001:2018.

Dlouhodobě oceňujeme velmi korektní jednání, 
otevřenou komunikaci a vztahy s odborovou 
organizací. V roce 2020 jsme dokázali jednotně 
postupovat při jednáních o dodatcích k uzavřené 
kolektivní smlouvě, které se týkaly řešení situace 
v souvislosti s COVID-19.

Like other activities, the trainings have also 
transferred mainly to online environment. Our 
suppliers managed to implement a large part  
of the courses remotely, despite the initial distrust 
of most participants. We managed to continue 
in development of a group of young employees 
in whom we see potential for the future, when 
they will be able to hold managerial positions. 
We were able to involve them in internal projects 
that supported further development of the entire 
company in the field of trainings and development 
of employees on sites as well as sustainability.

In spite of the limited possibility of cooperation with  
secondary schools and universities, we have stayed  
in touch with the students. We shot an online 
lecture for the Czech Technical University in Prague 
for the Technical Thursday event, which is also 
available for the secondary school students.

As a construction company, we pay great  
attention to the occupational health and safety.  
A safe environment is a crucial aspect for us.  
In 2020, we managed to retain the “Safe Enterprise”  
certificate and we newly introduced a certified  
occupational health and safety management 
system ČSN 45001:2018.

We appreciate the very fair bargaining, open 
communication and relations with the trade union  
lasting for a long time. In 2020, we were  
able to act unitedly in the negotiations  
on amendments to the concluded Collective 
Agreement that dealt with resolving of the situation  
concerning the COVID-19 pandemic.

Kategorie Celkem

Celkem zaměstnanci 992

muži 809

ženy 183

Celkem dělníci 438

muži 419

ženy 19

Celkem THZ 554

muži 390

ženy 164

Category In total

Employees in total 992

men 809

women 183

Blue-collar employees in total 438

men 419

women 19

White-collar employees in total 554

men 390

women 164

Počet zaměstnanců dle kategorií Number of employees by categories
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  zedník 69
  tesař 31
  železobetonář 54
  svářeč 4
  zámečník 37
  elektrikář 7
  stavební dělník 59
  řidič + strojník 51
  ostatní dělníci 126
  mistr 55
  stavbyvedoucí 97
  ostatní THZ 402

  bricklayer 69
  carpenter 31
  steel fixer 54
  welder 4
  locksmith 37
  electrician 7
  construction worker 59
  driver + machine operator 51
  other workers 126
  foreman 55
  site manager 97
  other white-collars 402

Personální struktura zaměstnanců Structure of staff

  VŠ 27 %
  SŠ 32 %
  vyučení 32 %
  ostatní 9 %

  university degree 27%
  high school leaving certificate 32%
  vocational school certificate 32%
  other 9%

Dosažený stupeň vzdělání Achieved level of education

Věková struktura zaměstnanců (v %) Age structure of employees (in %)

dělnící | blue colar

technicko-hospodářští pracovníci | white colar

11 27 29 23 10

13 15 31 31 10

  0–20 let
  21–30 let
  31–40 let

  0–20 years
  21–30 years
  31–40 years

  41–50 let
  51–60 let
  60+

  41–50 years
  51–60 years
  60+
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V roce 2021 si společnost HOCHTIEF CZ připomíná 
desetileté výročí zavedení programu Compliance.  
Po celou dobu jeho implementace byl vyhodnocován, 
vylepšován a intenzivně rozvíjen až do dnešní 
podoby. Nyní můžeme prohlásit, že prostřednictvím 
svého funkčního programu Compliance vyvinula 
společnost HOCHTIEF CZ nejvyšší možné úsilí 
k adekvátnímu zamezení případnému protiprávnímu 
jednání ze strany svých zaměstnanců, reagovat 
na porušení compliance pravidel, vyvozovat z nich 
důsledky a odvracet vzniklé následky. Představenstvo 
společnosti a nejvyšší vedení skupiny HOCHTIEF 
opakovaně deklaruje, že stojí za nastaveným 
programem Compliance. Samozřejmostí je nulová 
tolerance k porušování pravidel compliance a aktivní 
prosazování compliance kultury ve všech jednotkách 
společnosti HOCHTIEF.

V první polovině roku 2020 se ze strany auditorské 
společnosti Deloitte uskutečnil audit programu 
Compliance společnosti HOCHTIEF CZ. Jeho cílem 
bylo prověřit dostatečnost systému řízení Compliance 
a rozsah implementace koncernových pravidel  
v této oblasti. Tento audit byl také podkladem  
pro získání certifikace podle německého auditorského 
standardu IDW PS 980 společně s ISO 37001  
pro HOCHTIEF Europe. Během auditu nebyly 
shledány žádné nedostatky. 

V srpnu roku 2020 byla spuštěna plošná compliance 
komunikační kampaň pod názvem „Odpovědně 
bezpečnou cestou“. Na ni navázalo v září 2020 
e-learningové školení v rámci Compliance Online 
Academy zaměřené na aktualizovaný etický 
kodex s názvem „Uveřejnění Etického kodexu 
HOCHTIEF“. Do tohoto kurzu byli zapojeni všichni 
technickohospodářští pracovníci, tedy více  
než 640 zaměstnanců společnosti.

In 2021 HOCHTIEF CZ marks a ten-year anniversary 
of introduction of the Compliance programme.  
For the whole time of its implementation it has been 
evaluated, improved and intensely developed up 
to its today’s form. Now we can state that with this 
functional Compliance programme HOCHTIEF CZ 
has done its utmost to prevent any potential illegal 
conduct of its employees, adequately to respond 
to violations of the Compliance rules, to draw 
consequences from them and to avert the impacts 
caused. The Executive Board of the company 
and the top management of the HOCHTIEF group 
repeatedly declare that they support the implemented 
Compliance programme. It goes without saying that 
there is zero tolerance to violation of the Compliance 
rules and active encouragement of the compliance 
culture in all units of the company HOCHTIEF.

In the first half of 2020, the audit company Deloitte 
carried out an audit of the Compliance programme  
in HOCHTIEF CZ. Its objective was to review  
the adequacy of the compliance management system 
and the extent of implementation of the group rules  
in this area. The audit was also the basis for obtaining 
the certification according to the German auditing 
standard IDW PS 980 in conjunction with ISO 37001  
for HOCHTIEF Europe. No shortcomings 
were identified during the audit. 

In August 2020 a company-wide communication 
campaign on Compliance was launched, which 
was named “With Responsibility on the Safe Way”. 
It was followed up with an e-learning training in 
the Compliance Online Academy in September 
2020, which focused on the updated Code of 
Conduct called “Publication of the Code of Conduct 
of HOCHTIEF”. All white-collar staff were involved in 
this, i.e. more than 640 employees of the company. 

Compliance

Lužec nad Vltavou,  
Lávka pro pěší 

Lužec nad Vltavou,  
Footbridge
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Udržitelnost a odpovědné podnikání představují 
důležitý pilíř našich aktivit. Jako součást nadnárodního 
koncernu se plně hlásíme k respektování pravidel, 
která připouštějí jen férové a etické postupy při 
realizaci zakázek, akcentují nezbytnost ochrany 
životního prostředí včetně uvědomělého nakládání 
s přírodními zdroji, zavazují se dodržovat a podporovat 
dodržování lidských práv, usilují o rovnost příležitostí 
na pracovištích a v zaměstnancích podporují 
sounáležitost s naší stavební společností. Současně 
s tím vnímáme jako významnou i společenskou 
odpovědnost, proto podporujeme handicapované 
a jinak potřebné, např. seniory. 

Velmi důležitým aspektem je pro nás nutnost podpory 
vzdělávání a dalšího rozvoje oborů stavebnictví 
včetně posilování inovativnosti a znalostního rozvoje. 
Spolupracujeme se středními a vyššími odbornými 
školami, ze kterých jednou vzejdou někteří budoucí 
zaměstnanci naší společnosti. Máme uzavřena 
partnerství se stavebními fakultami dvou klíčových 
technických univerzit v České republice. Snažíme 
se nejen pomáhat při jejich rozvoji, ale studentům 
nabízíme pravidelné odborné praxe a vstupujeme do 
společných výzkumných projektů, jejichž smyslem je 
identifikovat a rozvinout nové inovace.

Skupina HOCHTIEF dlouhodobě realizuje řadu 
kroků a opatření, která mají vést k co nejširšímu 
uplatnění v přípravě a realizaci stavebních projektů 
akcentujících principy udržitelného stavění 
s potřebností snižovat negativní dopady stavební 
činnosti na klima nebo kvalitu a dostupnost vody. 
Tuto strategii plně přebíráme a aplikujeme ji lokálně 
na českém trhu, kde kromě energeticky efektivních 
budov – včetně aktivního uplatňování různých 
systémů mezinárodně uznávané certifikace budov 
(LEED, BREEAM apod.) – zaměřujeme pozornost 
na využívání recyklovaných a druhotných materiálů 
a hlásíme se k potřebnosti uplatňování energeticky 
šetrných materiálů a technických řešení, která nás ve 
světle strategie Evropy „A New Green Deal“ mohou 
postupem času dovést k energetické neutralitě. 
Tato témata a s nimi spojené cíle nevnímáme jako 
politická hesla či líbivá prázdná prohlášení, ale jako 
nezbytnost, která nám má v budoucnosti zajistit 
existenci a dobré příležitosti pro podnikání. 

Sustainable and responsible business represent  
an important pillar of our activities. As part  
of a supranational group we are fully committed  
to compliance with the rules that allow only fair and 
ethical processes in the project execution, accentuate 
the necessity of environmental protection and conscious 
management of natural resources, set the obligation  
of respect for human rights and support of them, 
strive for equal employment opportunities and 
that encourage the sense of togetherness with 
our construction company in the staff. Moreover, 
social responsibility is imperative for us as well, 
which is why we help the disabled people and 
those who are in need, e.g. the elderly. 

A very important aspect for us is the necessity  
of support of education and further development  
of the construction industry fields including 
encouragement of innovation and knowledge progress. 
We work with technical high schools and colleges from 
which some of our future employees will be recruited. 
We have established a partnership with the faculties  
of civil engineering of the two key technical universities 
in the Czech Republic. We try not only to help  
the students with their development but we also offer 
to them professional work experience on a regular 
basis and enter into joint research projects whose 
purpose is to identify and elaborate new innovations. 

On a long-term basis, the HOCHTIEF group  
takes many steps and diverse measures leading  
to a broad application in the preparation and execution 
of construction projects, accentuating the sustainable 
construction principles, focusing on mitigation  
of negative effects of the construction activity  
on the climate or quality and availability of water.  
We are fully committed to this strategy and put it into 
practice locally on the Czech market where besides 
energy efficient buildings, including active use  
of various systems of the internationally recognized 
building certifications (LEED, BREEAM etc.), we focus 
on the use of recycled and secondary materials  
and we profess the necessity of application of energy 
efficient materials and designs that over the time  
could lead us to energy neutrality in the light of  
the Europe’s strategy “A New Green Deal”. These 
topics and the objectives connected with them are  
not just political slogans or flashy empty proclamations 
for us, they are a must that is to secure our future 
existence and good business opportunities. 

Udržitelný rozvoj
Sustainable Development 
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Jako velká stavební společnost jsme si plně vědomi 
materiálové náročnosti, kterou se stavebnictví 
vyznačuje. Využíváme a zpracováváme neobnovitelné 
přírodní zdroje, které se stávají součástí našich obydlí, 
průmyslových či společenských objektů a veřejné 
dopravní infrastruktury. Snažíme se uplatňovat 
trvanlivá technická řešení a dále rozvíjet přístupy 
a konkrétní řešení recyklace. Tyto snahy se dotýkají 
jak oblasti různých zrnitých materiálů využívaných 
jako násypy, podsypy, obsypy apod., tak i kompozitů, 
mezi které patří především betony. Usilujeme o co 
nejširší využití betonů, kde lze v nějaké formě 
upotřebit odpadní či vedlejší produkty ze stavebnictví 
nebo jiných průmyslových odvětví při zachování 
vysokých požadavků na kvalitu konečných produktů. 
V oblasti likvidace stavebních odpadů prosazujeme 
předcházení a opětovné využití těchto materiálů 
před jejich ukládáním na skládky. Při stavební 
výrobě usilujeme u vlastní činnosti i aktivit a služeb 
poskytovaných našimi subdodavateli o důsledné 
prosazování definovaných principů udržitelného 
stavění, včetně používaných výrobků. Tyto principy 
postupně rozvíjíme o standardy digitalizovaného 
stavění, které napomůže dále zefektivnit řadu z výše 
uváděných skutečností.

As a big construction company we are fully aware  
of the material intensity that the construction industry 
entails. We use and process non-renewable natural 
resources that are incorporated into our homes, 
industrial or public buildings and traffic infrastructure. 
We make efforts to apply long-life designs and  
to continuously develop the approaches to recycling 
and its specific methods. These endeavours  
concern the area of various grainy materials used  
for embankments, subbases, backfills etc. and also 
into composite materials, in particular, the concrete. 
We strive for using concrete in which we make use 
of the waste or by-products from the construction 
industry or other industrial segments in some form  
to the widest extent possible, where we still preserve 
the required high quality of the end products.  
As far as the building waste disposal is concerned, 
we advocate prevention of the waste production 
and prefer re-use of materials over dumping. In our 
own building production as well as in the works 
and services provided by our subcontractors we 
encourage consistent application of the defined 
sustainable construction principles and products. 
We gradually expand these principles by digital 
construction standards, which will help us to make 
many of the activities listed above more efficient. 

Společenská 
odpovědnost firem  
•  Podpora místních 

komunit

Ochrana  
klimatu a zdrojů 
• Ochrana klimatu
• Odpad
• Biodiverzita
• Voda

Dodavatelský  
řetězec
• Prekvalifikace
• Hodnocení

Pracovní prostředí
•  BOZP
•  Průběžné vzdělávání 
•  Nábor

Udržitelné výrobky a služby
• Ekologicky šetrné budovy
• Zelená infrastruktura
• Životní cyklus
• Inovace

Compliance
• Boj proti korupci
• Ochrana hospodářské soutěže

Corporate  
citizenship 
•  Supporting  

local communities

Climate and  
resource protection 
• Climate protection
• Waste
• Biodiversity
• Water

Supply chain
• Prequalification
• Evaluation

Working environment
•  Health / Occupational safety
• Continuing education
• Recruitment

Sustainable products  
and service
• Green buildings
• Green infrastructure
• Life cycle
• Innovation

Compliance
• Anticorruption
• Antitrust



Společnost HOCHTIEF CZ dlouhodobě udržuje 
technické vybavení, které považuje za strategické, 
a nadále investuje do jeho rozvoje. 

V Plané nad Lužnicí máme vlastní stavební dvůr 
s betonárnou, výrobnou betonových prefabrikátů 
a ocelových konstrukcí. Začali jsme s obnovou 
dosluhujících automixů, ve výrobně ocelových 
konstrukcí jsme se na konci roku 2020 rozhodli pro 
investici do nového CNC pálicího stroje pro úpravu 
ocelových plechů různých tlouštěk a mostového 
jeřábu. Námi vyrobené nebo jinak na stavby 
dodávané konstrukce si sami také montujeme 
a disponujeme mobilními autojeřáby s únosností  
od 20 do 100 tun.

Pro účely našich staveb máme ve třech lokalitách 
(České Budějovice, Planá nad Lužnicí a Praha) vlastní 
půjčovny drobné mechanizace. Jsou zde také těžké 
stroje pro zemní práce, jako jsou dempry, dozery, 
sklápěčky, kolová či pásová rypadla různých velikostí. 
Vybavení průběžně modernizujeme – i v roce 2020 
prošly některé stroje pravidelnou obnovou. Zařízení 
jsme schopni nasazovat v daných lokalitách i mimo 
potřeby naší společnosti.

Speciální nosnou technologií společnosti v oblasti 
dopravních staveb jsou podzemní stavby, pro které 
disponujeme stroji pro ražby tunelů a podzemních 
děl. V našem strojním parku se nachází vrtací vůz, 
ale také stroje pro stříkaný beton, případně betonáž 
trvalých ostění tunelů, plošiny do podzemí, tunelový 
bagr a podzemní nakladač. 

HOCHTIEF CZ has always been maintaining  
the technical equipment it finds strategic and 
has continuously invested in its development. 

In Planá nad Lužnicí we have our own builder’s  
yard with a concrete plant, production facility for 
concrete precast components and steel structures.  
We started with renewal of the worn-out mixer trucks. 
At the production plant for steel structures we decided 
to invest in a new CNC flame cutting machine  
for processing of sheet steel of various thicknesses  
and an overhead crane at the end of 2020. 
We can also install the structures we produce 
and those delivered to sites from elsewhere 
alike and we have mobile cranes with a loading 
capacity from 20 to 100 tonnes at disposal.

For the needs of our projects we have our own 
rentals of minor equipment in three locations 
(České Budějovice, Planá nad Lužnicí and Prague). 
Heavy machinery for earthworks is there available 
too: dumpers, dozers, tippers, wheeled or 
crawler excavators of different sizes. We upgrade 
the equipment regularly – some machines were 
renewed in 2020. We can utilize the equipment in these 
locations and also beyond our company’s needs. 

Tunnelling projects are our speciality in the transport 
engineering segment and we own tunnelling machines 
that are a crucial technology for our company. 
A drill truck is part of our fleet and so are machines 
for shotcreting or permanent lining concreting 
in tunnels, platforms used in the underground, 
a tunnel excavator and an underground loader. 

Investice do technického vybavení
Investments in Technical Equipment 

Helfštýn,  
Rekonstrukce paláce

Helfštýn,  
Reconstruction of the Palace
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V roce 2020 jsme obdrželi v rámci grantového 
projektu Epsilon, realizovaného s Českým 
vysokým učením technickým v Praze pro Českou 
technologickou agenturu, patent pro speciálně 
vyvinutý stříkaný beton pro podzemní stavby. Jde 
o stříkaný beton, kde ve směsi nahrazujeme jistou 
padesátiprocentní část pojiva v podobě cementu 
odpadním materiálem vyvinutým na bázi popílků.

Within the grant project Epsilon implemented together 
with the Czech Technical University in Prague for  
the Czech Technological Agency in 2020 we obtained 
a patent for shotcrete developed specially for 
underground constructions. In this shotcrete mix  
we have replaced a certain fifty-percent portion of 
the cement binder by fly-ash-based waste material. 
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Akcionářská struktura
Od 15. dubna 2006 má HOCHTIEF CZ a. s. 

jediného akcionáře a je součástí nadnárodní 

stavební skupiny HOCHTIEF.

Orgány společnosti

V roce 2020 řídilo akciovou společnost  

HOCHTIEF CZ a. s. dvoučlenné představenstvo:

Tomáš Koranda předseda představenstva

Jörg Mathew člen představenstva 

Dozorčí rada HOCHTIEF CZ a. s. pracovala  

v roce 2020 v tříčlenném složení:

Dirk Wassmann předseda dozorčí rady

Thomas Bünker člen dozorčí rady 

Pavel Růžička  člen dozorčí rady  

Shareholder Structure 
Since 15 April 2006, HOCHTIEF CZ a. s.  
has had a sole shareholder and has been part  
of the supranational construction group HOCHTIEF.

Corporate Bodies

In 2020, the joint-stock company HOCHTIEF CZ a. s. 

was managed by a two-member Executive Board:

Tomáš Koranda Chairman of the Executive Board

Jörg Mathew Member of the Executive Board 

In 2020, the Supervisory Board of HOCHTIEF CZ a. s. 

consisted of three members:

Dirk Wassmann Chairman of the Supervisory Board

Thomas Bünker Member of the Supervisory Board 

Pavel Růžička Member of the Supervisory Board

Akcionářská struktura a orgány společnosti 
Shareholder Structure and Corporate Bodies
k 31. prosinci 2020 | as of 31 December 2020
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Dozorčí rada během své činnosti v roce 2020 dohlížela 
na výkon působnosti představenstva společnosti  
a na plnění jejího podnikatelského záměru.

Dozorčí rada HOCHTIEF CZ a. s., v souladu 
s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., 
zákon o obchodních korporacích, a Stanovami 
společnosti HOCHTIEF CZ a. s., přezkoumala řádnou 
účetní závěrku HOCHTIEF CZ a. s. za rok 2020  
a vzala na vědomí její auditorské ověření.

Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři 
společnosti schválit řádnou účetní závěrku 
HOCHTIEF CZ a. s. za rok 2020.

Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři 
společnosti schválit návrh představenstva na rozdělení 
hospodářského výsledku společnosti za rok 2020. 

Dozorčí radě byla předložena zpráva  
představenstva společnosti o vztazích mezi 
HOCHTIEF Infrastructure GmbH  
a HOCHTIEF CZ a. s. jako osobami ovládající 
a ovládanou a o vztazích mezi HOCHTIEF CZ a. s. 
a osobami ovládanými společností HOCHTIEF AG.
 
Dozorčí rada zprávu představenstva podle ustanovení  
§ 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon 
o obchodních korporacích, přezkoumala a nemá ke 
zprávě představenstva žádné připomínky nebo výhrady.

Dozorčí rada pozitivně hodnotí spolupráci 
s představenstvem společnosti, které dozorčí radu 
průběžně informuje o své činnosti a o významných 
skutečnostech týkajících se společnosti.

In 2020, the Supervisory Board oversaw the exercise 
of powers of the Executive Board of the company 
and performance of the company’s business plan.

In accordance with the provisions of Sec. 447 (3)  
of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, 
and the Articles of Association of HOCHTIEF CZ a. s., 
the Supervisory Board of HOCHTIEF CZ a. s. reviewed 
the regular financial statements of HOCHTIEF CZ a. s. 
for 2020 and acknowledged their audit.

The Supervisory Board recommends the sole 
shareholder approve the regular financial statements 
of HOCHTIEF CZ a. s. for 2020.

The Supervisory Board recommends the sole 
shareholder approve the Executive Board’s proposal 
for distribution of the company’s profit for 2020. 

The Supervisory Board was submitted a report  
of the Executive Board of the company on relations 
between HOCHTIEF Infrastructure GmbH  
and HOCHTIEF CZ a. s. as the controlling entity 
and the controlled entity and on relations between 
HOCHTIEF CZ a. s. and the entities controlled  
by HOCHTIEF AG.
 
The Supervisory Board reviewed the report  
of the Executive Board pursuant to the provisions  
of Sec. 83 (1) of Act No. 90/2012 Coll., on  
Business Corporations, and has no comments  
or reservations thereon.

The Supervisory Board appreciates its cooperation 
with the Executive Board of the company, which 
informs the Supervisory Board of its activities  
and of the important events regarding the company 
on a regular basis.

Dirk Wassmann
předseda dozorčí rady HOCHTIEF CZ a. s.
Chairman of the Supervisory Board  
of HOCHTIEF CZ a. s.

Zpráva dozorčí rady HOCHTIEF CZ a. s.
Report of the Supervisory Board  
of HOCHTIEF CZ a. s.
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Zpráva nezávislého auditora

Pro akcionáře společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti HOCHTIEF CZ a. s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu 
a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2020 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2020 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou 
mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti 
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku.

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

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

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8

Česká republika

Tel.: +420 222 123 111

www.kpmg.cz
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Independent Auditor’s Report

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated  
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
Recorded in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert No. 24185, Identification No. 49619187, VAT No. CZ699001996,  
ID data box: 8h3gtra

to the Shareholder of HOCHTIEF CZ a. s.

Having its registered office at: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

Opinion
We have audited the accompanying financial statements of HOCHTIEF CZ a. s. (“the Company”), prepared in accordance with Czech 
accounting legislation, which comprise the balance sheet as at 31 December 2020, and the income statement, the statement of changes 
in equity and the cash flow statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant 
accounting policies and other explanatory notes. Information about the Company is set out in Note 1 to the financial statements.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company  
as at 31 December 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year period then ended in accordance  
with Czech accounting legislation.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and Auditing Standards of the Chamber of Auditors of the Czech Republic, 
consisting of International Standards on Auditing (ISAs), which may be supplemented and amended by relevant application guidelines. Our 
responsibilities under those regulations are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 
of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Auditors and the Code of Ethics adopted by the Chamber 
of Auditors of the Czech Republic, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe 
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information
In accordance with Section 2(b) of the Act on Auditors, other information is defined as information included in the annual report other  
than the financial statements and our auditor’s report. The statutory body is responsible for the other information.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information. In connection with our audit of the financial statements, 
our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. In addition, we assess 
whether the other information has been prepared, in all material respects, in accordance with applicable laws and regulations, in particular, 
whether the other information complies with laws and regulations in terms of formal requirements and the procedure for preparing the other 
information in the context of materiality, i.e. whether any non-compliance with those requirements could influence judgments made  
on the basis of the other information.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a, 186 00 Prague 8

Czech Republic

Tel.: +420 222 123 111

www.kpmg.cz

This document is an English translation of the Czech auditor’s report. 
Only the Czech version of the report is legally binding.
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
•   ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 

(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
•   ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

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

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

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

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

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

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek 
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•   Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout 

a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

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

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

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

•   Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové 
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
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Based on the procedures performed, to the extent we are able to assess it, we report that:
•   the other information describing matters that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent  

with the financial statements; and
•   the other information has been prepared in accordance with applicable laws and regulations.

In addition, our responsibility is to report, based on the knowledge and understanding of the Company obtained in the audit, on whether 
the other information contains any material misstatement. Based on the procedures we have performed on the other information obtained, 
we have not identified any material misstatement.

Responsibilities of the Statutory Body and Supervisory Board for the Financial Statements
The statutory body is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Czech accounting 
legislation and for such internal control as the statutory body determines is necessary to enable the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the statutory body is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, 
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the statutory body 
either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Supervisory Board is responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the above regulations will always detect a material misstatement when  
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the above regulations, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism 
throughout the audit. We also:
•   Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform 

audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

•   Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate  
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

•   Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made 
by the statutory body.

•   Conclude on the appropriateness of the statutory body’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence 
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability 
to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report 
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause  
the Company to cease to continue as a going concern.

•   Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial 
statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Statutární auditor odpovědný za zakázku 
Ing. Blanka Dvořáková je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti HOCHTIEF CZ a. s.  
k 31. prosinci 2020, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 10. května 2021

Auditorská společnost:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71 

Statutární auditor:

Ing. Blanka Dvořáková, Partner
Evidenční číslo 2031
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit  
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Statutory Auditor Responsible for the Engagement
Blanka Dvořáková is the statutory auditor responsible for the audit of the financial statements of HOCHTIEF CZ a. s.  
as at 31 December 2020, based on which this independent auditor’s report has been prepared.

Prague
10 May 2021

Audit firm:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Registration number 71

Statutory auditor:

Blanka Dvořáková, Partner
Registration number 2031



Výroční zpráva 
Annual Report 2020 
HOCHTIEF CZ a. s. 

36

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 2020 do 31. prosince 2020

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 Infrastructure GmbH se sídlem na adrese Alfredstrasse 236, Essen, SRN jako osobou ovládající 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. 

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 Infrastructure GmbH se sídlem na adrese Alfredstrasse 236, 45128 Essen, Spolková republika Německo, HRB 25021, 
ovládaná osobou HOCHTIEF Solutions AG (se sídlem na adrese Alfredstrasse 236, 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 Opuková 168/26, Řepy, 163 00 Praha 6, 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 rozvíjení podnikání  
skupiny HOCHTIEF Aktiengesellschaft v oblasti stavebnictví ve vymezených regionech.

V.  Způsob a prostředky ovládání
Společnost je ovládána prostřednictvím rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady.
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Report on Related Parties 

in accordance with the provisions of Section 82 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, as amended,  
for the reporting period from 1 January 2020 to 31 December 2020 
 
In accordance with Section 82 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, the Executive Board of HOCHTIEF CZ a. s.  
has issued the report on relations between HOCHTIEF CZ a.s., with its registered office at Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague,  
Czech Republic, as the controlled entity and HOCHTIEF Infrastructure GmbH with its registered office at Alfredstrasse 236, Essen, 
Germany, as the controlling entity, and other entities controlled by the same controlling entity for the reporting period from  
1 January 2020 to 31 December 2020. 

I. Controlled Entity
HOCHTIEF CZ a. s. with its registered office at Plzeňská 16/3217, Prague, Czech Republic, corporate ID: 466 78 468, registered  
on 1 May 1992 in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File B, Insert 6229. 

II. Controlling Entity (hereinafter also the “Related Party”) 
HOCHTIEF Infrastructure GmbH (with its registered office at Alfredstrasse 236, 45128 Essen, Germany, recorded in the Register  
of Companies under no. 25021) which is controlled by HOCHTIEF Solutions AG (with its registered office at Alfredstrasse 236, Essen, 
Germany; recorded in the Register of Companies under no. 14772) which is controlled by HOCHTIEF Aktiengesellschaft (with its 
registered office at Alfredstrasse 236, Essen, Germany; recorded in the Register of Companies under no. 279) which is controlled by 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. (with its registered office at Avenida de Pío XII, 102, Madrid, Spain; M-30221).

III.  Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity (hereinafter “Related Parties”)
In accordance with Section 74 of the Act on Business Corporations, the following entities are also considered Related Parties  
(entities involved in any transactions are listed below): 
HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. with its registered office at Opuková 168/26, Řepy, 163 00 Prague 6, Czech Republic, 
corporate ID: 251 39 169 and subsidiaries or associated companies of this Related Party. 

IV. The Role of the Controlled Entity in the Group
The controlled entity operates in the construction sector of the regional market in the Czech Republic. Its role is to develop  
HOCHTIEF Aktiengesellschaft’s business activities in the construction sector in selected regions.

V.  Manner and Means of Control
The control over the Company is exercised through decisions adopted by the Company’s sole shareholder exercising the powers  
of the general meeting.



Výroční zpráva 
Annual Report 2020 
HOCHTIEF CZ a. s. 

38

VI. Seznam smluv uzavřených s propojenými osobami za uplynulé účetní období a popis příslušných plnění 
Během účetního období byla poskytována plnění mezi ovládanou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a jinými osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou vyplývající z následujících smluv:

Společnost Typ smlouvy Předmět plnění

HOCHTIEF Solutions AG Smlouva o technickém poradenství Projekt Metro Motol

Garden Center Invest s.r.o. Smlouva o poskytnutí služeb Vedení účetnictví

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka Smlouva o dílo SOKP 514 Lahovice-Slivenec

Smlouva o spolupráci Využití technických a odborných způsobilostí

Smlouva o nájmu Pronájem kanceláře

HOCHTIEF SK s.r.o. Smlouva o dílo Projekt dálnice D3 Čadca

Smlouva o dílo Projekt dálnice D3 Žilina 

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců Projekt dálnice D3 Žilina

Smlouva o zápůjčce Smlouva o zápůjčce fin. prostředků

Smlouva o poskytnutí služeb Služby v oblasti obchodu a výroby

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Smlouva o pronájmu Pronájem strojů D3 Žilina

Smlouva o spolupráci Využití technických a odborných způsobilostí

Koncernová smlouva o spolupráci Využití právních služeb a odborných způsobilostí

Smlouva o společnosti Využití technických a odborných způsobilostí  
při podání nabídky

Ovládané osobě nevznikla z titulu výše uvedených smluv žádná újma. 
 
VII.  Vyplacené dividendy
V roce 2020 nebyly mateřské společnosti vyplaceny dividendy z důvodu záporného hospodářského výsledku za rok 2019.

Společnost očekává v roce 2021 výplatu dividend jedinému akcionáři ve výši 95 % hospodářského výsledku vykázaného v roce 2020.  
5 % bude převedeno do zákonného rezervního fondu.

VIII.  Vzájemné výnosy se spřízněnými subjekty

 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti  Služby  Fin. výnosy  Celkem

Borská pole development s.r.o. dceřiná  0  2 650  2 650

HOCHTIEF SK s.r.o. dceřiná  8 938  16  8 999

Garden Center Invest s.r.o. dceřiná  107  0  107

HOCHTIEF Infrastructure GmbH mateřská  180  0  180

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka mateřská  312  5  317

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH ostatní  665  0  665

Celkem  10 247  2 671  12 918

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

Subjekt Vztah ke společnosti  Služby  Fin. náklady  Celkem

Garden Center Invest s.r.o. dceřiná  198  357  555

HOCHTIEF Aktiengesellschaft AG mateřská  1 025  0  1 025

HOCHTIEF SK s.r.o. dceřiná 48 795  0  48 795

HOCHTIEF Infrastructure GmbH mateřská  68 078  0  68 078

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Praha JV 514 ostatní  33  0  33

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH ostatní  915  0  915

Celkem   119 044  357  119 401
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VI. List of Contracts Concluded with Related Parties in the Reporting Period and Description of Supplies Provided 
During the reporting period, supplies were provided and received between the controlled entity and the controlling entity, and between 
the controlled entity and other entities controlled by the same controlling entity, resulting from the following contracts:

Entity Contract type Supply

HOCHTIEF Solutions AG Contract for technical advisory Motol Metro project

Garden Center Invest s.r.o. Service level agreement Bookkeeping

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka Contract for work SOKP 514 Lahovice-Slivenec

Cooperation agreement Utilisation of technical and professional competencies

Lease contract Lease of office premises

HOCHTIEF SK s.r.o. Contract for work Čadca D3 Motorway project

Contract for work Žilina D3 Motorway project 

Agreement on the temporary 
secondment of employees Žilina D3 Motorway project

Loan contract Financial loan contract

Service level agreement Trade and manufacturing services 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Lease contract Lease of machinery for D3 Žilina

Cooperation agreement Utilisation of technical and professional competencies

Group-level collaboration agreement Utilisation of legal services and professional competencies

Consortium agreement Utilisation of technical and professional competencies  
in submitting a proposal

The controlled entity incurred no damage as a result of the contracts listed above. 

VII.  Paid Dividends
In 2020, the Company did not pay dividends to the parent company, due to a negative result (loss) for 2019.

In 2021, the Company expects to pay dividends to its sole shareholder in the amount of 95% of the profit reported for 2020;  
5% will be transferred to the statutory reserve fund.

VIII.   Revenues Generated with Related Parties

(in CZK thousand)

Entity Relation to the Company Services  Financial income Total

Borská pole development s.r.o. Subsidiary  0  2,650  2,650

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary  8,938  16  8,999

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  107  0  107

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent  180  0  180

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka Parent  312  5  317

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH Other  665  0  665

Total   10,247  2,671  12,918

IX.  Purchases from Related Parties

(in CZK thousand)

Entity Relation to the Company Services  Financial expense Total

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  198  357  555

HOCHTIEF Aktiengesellschaft AG Parent  1,025  0  1,025

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary 48,795  0  48,795

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent  68,078  0  68,078

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Praha JV 514 Other  33  0  33

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH Other  915  0  915

Total   119,044  357  119,401
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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. 

Společnost v účetním období roku 2020 neučinila žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob,  
při nichž by došlo k nakládání s majetkem, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného z poslední účetní závěrky. 

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: 
   Příslušnost k nadnárodní organizaci a používání mezinárodně známé značky HOCHTIEF. 
   Možnost využívání globálních finančních zdrojů celé skupiny HOCHTIEF. 
   Možnost 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 2021 a byla předložena dozorčí radě. 
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 2021

V zastoupení představenstva ovládané osoby: 

Ing. Tomáš Koranda Jörg Mathew
předseda představenstva  člen představenstva
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X.  Other Legal Acts Made in Favour of Related Parties 
During the reporting period, no legal acts were made in the interest of the controlling entity or the controlled entity or other entities 
controlled by the same controlling entity; or, if legal acts were made in relation to the entities referred to above, those were general legal 
acts made under the conditions for legal acts by the controlled entity in relation to the controlling entity arising from its position  
of the shareholder of the controlled entity. 

In the 2020 accounting period, the Company did not perform any actions at the instigation or in the interest of the controlling entity 
or entities controlled by the controlling entity that would involve the disposal of assets exceeding 10% of the Company’s equity as 
ascertained according to the latest financial statements. 

XI.   Other Measures Adopted in Favour or at the Initiative of Related Parties 
During the reporting period, no measures were adopted in favour or at the initiative of the controlling entity or entities controlled by 
the same controlling entity, except for general measures adopted by the controlled entity in relation to the controlling entity arising from 
its position of the shareholder of the controlled entity. 

XII.   Supplies Provided to and Damage Incurred by the Controlled Entity and the Method of their Settlement 
The controlled entity incurred no damage from performance, contracts, other legal acts, other measures or other supplies provided  
or received as referred to above. 

XIII.   Advantages and Disadvantages Arising from the Relations between Related Parties
The controlled entity states that the following advantages arise from the relation between the controlled entity and the controlling entity: 
   Affiliation with a multinational company and utilisation of the internationally recognised HOCHTIEF brand; 
   Opportunity to use global financial resources of the entire HOCHTIEF group; and 
   Opportunity to use experience gained by the group companies in delivering various construction projects. 

The controlled entity is not aware of disadvantages or risks resulting from the relation between the controlled entity and the controlling 
entity. The controlled entity suffered no damage as a result of related party relations.

XIV.   Final Statement 
The report was prepared by the Executive Board of the controlled entity HOCHTIEF CZ a. s. on 31 March 2021 and was presented  
to the Supervisory Board. Given its obligations resulting from the legislation, the controlled entity will issue an annual report which will 
include the report on related parties as its integral part.

The annual report will be filed in the Collection of Deeds of the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague. 

In Prague, on 31 March 2021

On behalf of the controlled entity’s Executive Board of directors. 

Tomáš Koranda Jörg Mathew
Chairman of the Executive Board of directors  Member of the Executive Board of directors
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Účetní závěrka

Účetní závěrka k 31. prosinci 2020

Název společnosti:  HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Právní forma:  akciová společnost
IČO: 466 78 468
 
Součásti účetní závěrky:  Rozvaha
 Výkaz zisku a ztráty
 Přehled o změnách vlastního kapitálu
 Přehled o peněžních tocích
 Příloha 

Účetní závěrka byla sestavena dne 10. května 2021. 

Ing. Tomáš Koranda Jörg Mathew
předseda představenstva  člen představenstva
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Financial Statements

Financial Statements for the Year Ended 31 December 2020

Name of the Company:  HOCHTIEF CZ a. s.
Registered Office:  Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5
Legal Status:  Joint Stock Company
Corporate ID: 466 78 468

Components  
of the Financial Statements: Balance Sheet
 Profit and Loss Account
 Statement of Changes in Equity 
 Cash Flow Statement
 Notes to the Financial Statements 

These financial statements were prepared on 10 May 2021. 

Ing. Tomáš Koranda Jörg Mathew
Chairman of the Executive Board Member of the Executive Board 
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Rozvaha v plném rozsahu

k datu 31. 12. 2020 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 4 526 370 -850 744 3 675 626 5 453 399

B. Stálá aktiva  925 686 -641 842  283 844  308 231

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  156 867 -91 936  64 931  66 306

B.I.2. Ocenitelná práva  36 413 -31 837  4 576  5 901

B.I.2.1. Software  35 988 -31 412  4 576  5 901

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva  425 -425   

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  99 -99   

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený  
dlouhodobý nehmotný majetek

 
120 355 -60 000  60 355  60 405

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  120 355 -60 000  60 355  60 405

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  574 717 -447 228  127 489  150 801

B.II.1. Pozemky a stavby  245 605 -173 326  72 279  73 503

B.II.1.1. Pozemky  8 960 -2 566  6 394  8 582

B.II.1.2. Stavby  236 645 -170 760  65 885  64 921

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory  312 826 -261 610  51 216  61 734

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  12 971 -11 042  1 929  2 114

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  12 971 -11 042  1 929  2 114

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený  
dlouhodobý hmotný majetek  3 315 -1 250  2 065  13 450

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  1 250 -1 250   

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  2 065   2 065  13 450

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  194 102 -102 678  91 424  91 124

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  194 102 -102 678  91 424  91 124

C. Oběžná aktiva 3 578 324 -208 902 3 369 422 5 140 467

C.I. Zásoby  275 240 -2 849  272 391 2 172 438

C.I.1. Materiál  31 149 -533  30 616  76 425

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary  235 498   235 498 2 089 161

C.I.3. Výrobky a zboží  8 593 -2 316  6 277  6 852

C.I.3.1. Výrobky  945   945  975

C.I.3.2. Zboží  7 648 -2 316  5 332  5 877

C.II. Pohledávky 1 655 247 -206 053 1 449 194 1 745 991

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky  261 441   261 441  247 820

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů  114 415   114 415  80 973

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka  147 026   147 026  166 847

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 1 393 806 -206 053 1 187 753 1 498 171

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 143 562 -172 597  970 965 1 241 628

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  84 939   84 939  81 852

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní  165 305 -33 456  131 849  174 691

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky  70 159   70 159  105 712

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky  11 924   11 924  15 647

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy  45 793 -4 792  41 001  29 417

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní  7 450   7 450  23 915

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky  29 979 -28 664  1 315  

C.IV. Peněžní prostředky 1 647 837  1 647 837 1 222 038

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně  174   174  381

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 1 647 663  1 647 663 1 221 657

D. Časové rozlišení aktiv  22 360   22 360  4 701

D.1. Náklady příštích období  4 655   4 655  4 670

D.3. Příjmy příštích období  17 705   17 705  31
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Balance Sheet in Full Format

Year ended 31. 12. 2020 (in CZK thousand), HOCHTIEF CZ a. s., Corporate ID 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

ASSETS Gross Adjustment Net Net

TOTAL ASSETS 4,526,370 (850,744) 3,675,626 5,453,399

B. Fixed assets  925,686 (641,842)  283,844 308,231

B.I. Intangible fixed assets  156,867 (91,936)  64,931 66,306

B.I.2. Intellectual property rights  36,413 (31,837)  4,576 5,901

B.I.2.1. Software  35,988 (31,412)  4,576 5,901

B.I.2.2. Other intellectual property rights  425 (425)  

B.I.4. Other intangible fixed assets  99 (99)  

B.I.5. Advance payments for intangible fixed assets and intangible  
fixed assets under construction  120,355 (60,000)  60,355 60,405

B.I.5.2. Intangible fixed assets under construction  120,355 (60,000)  60,355 60,405

B.II. Tangible fixed assets  574,717 (447,228)  127,489 150,801

B.II.1. Land and buildings  245,605 (173,326)  72,279 73,503

B.II.1.1. Land  8,960 (2,566)  6,394 8,582

B.II.1.2. Buildings  236,645 (170,760)  65,885 64,921

B.II.2. Plant and equipment  312,826 (261,610)  51,216 61,734

B.II.4. Other tangible fixed assets  12,971 (11,042)  1,929 2,114

B.II.4.3. Other tangible fixed assets  12,971 (11,042)  1,929 2,114

B.II.5. Advance payments for tangible fixed assets and tangible  
fixed assets under construction

 
3,315 (1,250)  2,065 13,450

B.II.5.1. Advance payments for tangible fixed assets  1,250 (1,250)  

B.II.5.2. Tangible fixed assets under construction  2,065   2,065 13,450

B.III. Long-term investments  194,102 (102,678)  91,424 91,124

B.III.1. Equity investments – group undertakings  194,102 (102,678)  91,424 91,124

C. Current assets 3,578,324 (208,902) 3,369,422 5,140,467

C.I. Inventories  275,240 (2,849)  272,391 2,172,438

C.I.1. Raw materials  31,149 (533)  30,616 76,425

C.I.2. Work-in-progress and semi-finished products  235,498   235,498 2,089,161

C.I.3. Finished goods and goods for resale  8,593 (2,316)  6,277 6,852

C.I.3.1. Finished goods  945   945 975

C.I.3.2. Goods for resale  7,648 (2,316)  5,332 5,877

C.II. Receivables 1,655,247 (206,053) 1,449,194 1,745,991

C.II.1. Long-term receivables  261,441   261,441 247,820

C.II.1.1. Trade receivables  114,415   114,415 80,973

C.II.1.4. Deferred tax asset  147,026   147,026 166,847

C.II.2. Short-term receivables 1,393,806 (206,053) 1,187,753 1,498,171

C.II.2.1. Trade receivables 1,143,562 (172,597)  970,965 1,241,628

C.II.2.2. Receivables – group undertakings  84,939   84,939 81,852

C.II.2.4. Receivables – other  165,305 (33,456)  131,849 174,691

C.II.2.4.1. Receivables from shareholders/members  70,159   70,159 105,712

C.II.2.4.3. Tax receivables  11,924   11,924 15,647

C.II.2.4.4. Short-term advances paid  45,793 (4,792)  41,001 29,417

C.II.2.4.5. Estimated receivables  7,450   7,450 23,915

C.II.2.4.6. Other receivables  29,979 (28,664)  1,315

C.IV. Cash 1,647,837  1,647,837 1,222,038

C.IV.1. Cash in hand  174   174 381

C.IV.2. Bank accounts 1,647,663  1,647,663 1,221,657

D. Deferrals  22,360   22,360 4,701

D.1. Prepaid expenses  4,655   4,655 4,670

D.3. Accrued revenues  17,705   17,705 31
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PASIVA 31. 12. 2020 31. 12. 2019

PASIVA CELKEM 3 675 626 5 453 399

A. Vlastní kapitál  998 023  914 673

A.I. Základní kapitál  350 736  350 736

A.I.1. Základní kapitál  350 736  350 736

A.II. Ážio a kapitálové fondy  2 184  585

A.II.2. Kapitálové fondy  2 184  585

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy  585  585

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)  1 599  

A.III. Fondy ze zisku  3 201  78 961

A.III.1. Ostatní rezervní fondy   75 792

A.III.2. Statutární a ostatní fondy  3 201  3 169

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  560 184  574 430

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)  560 184  574 430

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  81 718 -90 039

B.+C. Cizí zdroje 2 672 359 4 532 019

B. Rezervy  202 497  237 518

B.II. Rezerva na daň z příjmů   4 040

B.IV. Ostatní rezervy  202 497  233 478

C. Závazky 2 469 862 4 294 501

C.I. Dlouhodobé závazky  537 362  298 585

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy  272 991  

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů  254 911  286 542

C.I.9. Závazky – ostatní  9 460  12 043

C.I.9.1. Závazky ke společníkům  9 460  12 043

C.II. Krátkodobé závazky 1 932 500 3 995 916

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy  18 687 1 995 714

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů  932 949 1 164 885

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba  12 123  12 045

C.II.8. Závazky ostatní  968 741  823 272

C.II.8.1. Závazky ke společníkům  159 816  163 745

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům  34 830  38 064

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  19 531  19 940

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace  8 650  7 566

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní  744 874  592 200

C.II.8.7. Jiné závazky  1 040  1 757

D. Časové rozlišení pasiv  5 244  6 707

D.1. Výdaje příštích období  4 493  5 737

D.2. Výnosy příštích období  751  970
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LIABILITIES & EQUITY 31. 12. 2020 31. 12. 2019

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 3,675,626 5,453,399

A. Equity  998,023  914,673

A.I. Registered capital  350,736  350,736

A.I.1. Registered capital  350,736  350,736

A.II. Premium and capital contributions  2,184  585

A.II.2. Capital contributions  2,184  585

A.II.2.1. Other capital contributions  585  585

A.II.2.2. Revaluation of assets and liabilities (+/-)  1,599  
A.III. Funds from profit  3,201  78,961

A.III.1. Other reserve funds   75,792

A.III.2. Statutory and other funds  3,201  3,169

A.IV. Retained earnings (+/-)  560,184  574,430

A.IV.1. Retained profits or accumulated losses (+/-)  560,184  574,430

A.V. Profit (loss) for the current period (+/-)  81,718 (90,039)

B.+C. Liabilities 2,672,359 4,532,019

B. Provisions  202,497  237,518

B.II. Income tax provision   4,040

B.IV. Other provisions  202,497  233,478

C. Liabilities 2,469,862 4,294,501

C.I. Long-term liabilities  537,362  298,585

C.I.3. Long-term advances received  272,991  
C.I.4. Trade payables  254,911  286,542

C.I.9. Liabilities – other  9,460  12,043

C.I.9.1. Liabilities to shareholders/members  9,460  12,043

C.II. Short-term liabilities 1,932,500 3,995,916

C.II.3. Short-term advances received  18,687 1,995,714

C.II.4. Trade payables  932,949 1,164,885

C.II.6. Liabilities – group undertakings  12,123  12,045

C.II.8. Liabilities – other  968,741  823,272

C.II.8.1. Liabilities to shareholders/members  159,816  163,745

C.II.8.3. Payables to employees  34,830  38,064

C.II.8.4. Social security and health insurance liabilities  19,531  19,940

C.II.8.5. Tax liabilities and subsidies  8,650  7,566

C.II.8.6. Estimated payables  744,874  592,200

C.II.8.7. Other payables  1,040  1,757

D. Accruals  5,244  6,707

D.1. Accrued expenses  4,493  5,737

D.2. Deferred revenues  751  970
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Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění

k datu 31. 12. 2020 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

Období do 31. 12. 2020 Období do 31. 12. 2019

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 6 726 881 5 589 942

II. Tržby za prodej zboží  967  10 319

A. Výkonová spotřeba 3 877 114 5 189 763

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  909  11 425

A.2. Spotřeba materiálu a energie 2 989 286 4 597 015

A.3. Služby  886 919  581 323

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 2 227 052 -626 078

C. Aktivace (-) -1 180 -12 466

D. Osobní náklady  860 044  840 834

D.1. Mzdové náklady  636 723  620 937

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady  223 321  219 897

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  209 290  205 956

D.2.2. Ostatní náklady  14 031  13 941

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti -356 337  269 195

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  23 693  21 972

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé  23 725  22 004

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné -32 -32

E.2. Úpravy hodnot zásob -375 103  185 379

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -4 927  61 844

III. Ostatní provozní výnosy  89 970  75 767

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  42 841  4 022

III.2. Tržby z prodaného materiálu  25 037  1 352

III.3. Jiné provozní výnosy  22 092  70 393

F. Ostatní provozní náklady  86 193  118 955

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  11 097  478

F.2. Prodaný materiál  26 884  1 257

F.3. Daně a poplatky  6 111  7 808

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -19 713  34 013

F.5. Jiné provozní náklady  61 814  75 399

Provozní výsledek hospodaření (+/-)  124 932 -104 175

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  4 302  5 761

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba  2 671  2 642

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  1 631  3 119

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti -300 -238

J. Nákladové úroky a podobné náklady  1 063  2 786

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba  357  356

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  706  2 430

VII. Ostatní finanční výnosy  8 997  1 014

K. Ostatní finanční náklady  31 665  23 958

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -19 129 -19 731

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  105 803 -123 906

L. Daň z příjmů  24 085 -33 867

L.1. Daň z příjmů splatná  4 273  10 648

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)  19 812  -44 515

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  81 718 -90 039

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  81 718 -90 039

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 6 831 117 5 682 803
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Year ended 31. 12. 2020 (in CZK thousand), HOCHTIEF CZ a. s., Corporate ID 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5 

Year ended 31. 12. 2020 Year ended 31. 12. 2019

I. Revenue from products and services 6,726,881 5,589,942

II. Revenue from goods 967 10,319

A. Cost of sales 3,877,114 5,189,763

A.1. Cost of goods sold 909 11,425

A.2. Materials and consumables 2,989,286 4 597,015

A.3. Services 886,919 581,323

B. Change in inventory of own production (+/-) 2,227,052 (626,078)

C. Own work capitalised (-) (1,180) (12,466)

D. Personnel expenses 860,044 840,834

D.1. Wages and salaries 636,723 620,937

D.2. Social security, health insurance and other expenses 223,321 219,897

D.2.1. Social security and health insurance expenses 209,290 205,956

D.2.2. Other expenses 14,031 13,941

E. Adjustments relating to operating activities (356,337) 269,195

E.1. Adjustments to intangible and tangible fixed assets  23,693 21,972

E.1.1. Depreciation and amortisation of intangible and tangible fixed assets  23,725 22,004

E.1.2. Impairment of intangible and tangible fixed assets (32) (32)

E.2. Adjustments to inventories (375,103) 185,379

E.3. Adjustments to receivables (4,927) 61,844

III. Other operating revenues 89,970 75,767

III.1. Proceeds from disposals of fixed assets 42,841 4,022

III.2. Proceeds from disposals of raw materials 25,037 1,352

III.3. Miscellaneous operating revenues 22,092 70,393

F. Other operating expenses 86,193 118,955

F.1. Net book value of fixed assets sold 11,097 478

F.2. Net book value of raw materials sold 26,884 1,257

F.3. Taxes and charges 6,111 7,808

F.4. Provisions relating to operating activity and complex prepaid expenses (19,713) 34,013

F.5. Miscellaneous operating expenses 61,814 75,399

Operating profit (loss) (+/-) 124,932 (104,175)

VI. Interest revenue and similar revenue 4,302 5,761

VI.1. Interest revenue and similar revenue – group undertakings  2,671  2,642

VI.2. Other interest revenue and similar revenue  1,631  3,119

I. Adjustments and provisions relating to financial activity (300) (238)

J. Interest expense and similar expense  1,063  2,786

J.1. Interest expense and similar expense – group undertakings  357  356

J.2. Other interest expense and similar expense  706  2,430

VII. Other financial revenues  8,997  1,014

K. Other financial expenses  31,665  23,958

Profit (loss) from financial operations (19,129) (19,731)

Profit (loss) before tax (+/-)  105,803 (123,906)

L. Income tax  24,085 (33,867)

L.1. Current tax  4,273  10,648

L.2. Deferred tax (+/-)  19,812 (44,515)

Profit (loss) after tax (+/-)  81,718 (90,039)

Profit (loss) for the accounting period (+/-)  81,718 (90,039)

Net turnover for the accounting period = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 6,831,117 5,682,803

Income Statement Classification by Nature
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

k datu 31. 12. 2020 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
 

Základní 
kapitál

Ostatní
kapitálové 

fondy

Oceňovací  
rozdíly 

z přecenění 
majetku 

a závazků

Ostatní  
rezervní  

fondy

Statutární 
a ostatní 

fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek 
hospaření 

běžného 
účetního 

období

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2020 350 736 585 – 75 792 3 169 574 430 -90 039 914 673

Převod výsledku hospodaření – – – – – -90 039 90 039 –

Úhrada ztráty minulých let – – – -75 792 – 75 792 – –

Příděly fondům – – – – 32 – – 32

Změna reálné hodnoty  
zajišťovacích instrumentů – – 1 974 – – – – 1 974

Dopad změny reálné hodnoty 
zajišťovacích instrumentů  
na odloženou daň – – -375 – – – – -375

Zaokrouhlení – – – – – 1 – 1

Výsledek hospodaření za běžný rok – – – – – – 81 718 81 718

Zůstatek k 31. 12. 2020 350 736 585 1 599 – 3 201 560 184 81 718 998 023

 
Základní 

kapitál
Ostatní

kapitálové 
fondy

Oceňovací  
rozdíly 

z přecenění 
majetku 

a závazků

Ostatní  
rezervní  

fondy

Statutární 
a ostatní 

fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek 
hospaření 

běžného 
účetního 

období

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2019 350 736 585 – 75 792 4 263 574 430 19 570 1 025 376

Převod výsledku hospodaření – – – – – 19 570 -19 570 –

Čerpání fondů – – – – -1 094 – – -1 094

Podíly na zisku – – – – – -19 570 – -19 570

Výsledek hospodaření za běžný rok – – – – – – -90 039 -90 039

Zůstatek k 31. 12. 2019 350 736 585 – 75 792 3 169 574 430 -90 039 914 673
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Year ended 31. 12. 2020 (in CZK thousand), HOCHTIEF CZ a. s., Corporate ID 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5 
 

Registered 
capital

Other capital 
contributions

Revaluation 
of assets and 

liabilities

Other 
reserve 

funds

Statutory 
and other 

funds

Retained 
profits or 

accumulated 
losses (+/-)

Profit 
(loss) for 

the current 
period

Total

Balance as at 1. 1. 2020 350,736 585 – 75,792 3,169 574,430 (90,039) 914,673

Transfer of the profit (loss)  
of prior year period

– – – – – (90,039) 90,039 –

Settlement of accumulated losses – – – (75,792) – 75,792 – –

Additions to funds – – – – 32 – – 32

Change in fair value  
of hedging instruments – – 1,974 – – – – 1,974

Effect of change in fair value of 
hedging instruments on deferred tax – – (375) – – – – (375)

Rounding – – – – – 1 – 1

Profit (loss) for the current period – – – – – – 81,718 81,718

Balance as at 31. 12. 2020 350,736 585 1,599 – 3,201 560,184 81,718 998,023

Balance as at 1. 1. 2019 350,736 585 – 75,792 4,263 574,430 19,570 1,025,376

Transfer of the profit (loss)  
of prior year period – – – – – 19,570 (19,570) –

Reductions of funds – – – – (1,094) – – (1,094)

Dividends – – – – – (19,570) – (19,570)

Profit (loss) for the current period – – – – – – (90,039) (90,039)

Balance as at 31. 12. 2019 350,736 585 – 75,792 3,169 574,430 (90,039) 914,673

Statement of Changes in Equity
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k datu 31. 12. 2020 (v tisících Kč), HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

Období do 31. 12. 2020 Období do 31. 12. 2019 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  
na začátku účetního období

1 222 038 1 115 584

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  105 803  -123 906

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  -422 767 311 805

A.1.1. Odpisy stálých aktiv  23 725  22 004

A.1.2. Změna stavu:  -411 293  292 798

A.1.2.2. rezerv a opravných položek  -411 293  292 798

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv  -31 744  -3 544

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky  -3 239  -2 975

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  -216  3 522

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  
a změnami pracovního kapitálu  -316 964  187 899

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  491 887  -15 015

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných 
a časového rozlišení  277 613  177 071

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných 
a časového rozlišení -2 060 889

 470 604

A.2.3. Změna stavu zásob 2 275 163  -662 690

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  174 923  172 884

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků  -1 063  -2 786

A.4. Přijaté úroky  4 273  5 795

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  -20 228  -20 681

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  157 905  155 212

Peněžní toky z investiční činnosti 

B.1. Nabytí stálých aktiv  -9 873  -22 807

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku  -7 165  -19 043

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku  -2 708  -3 763

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku   -1

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  42 841  4 022

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  42 841  4 022

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  32 968  -18 785

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti  234 926  -9 309

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky   -20 664

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku   -1 094

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy   -19 570

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  234 926  -29 973

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  425 799  106 454

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  
na konci účetního období 1 647 837 1 222 038

Přehled o peněžních tocích (cash flow)
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Year ended 31. 12. 2020 (in CZK thousand), HOCHTIEF CZ a. s., Corporate ID 466 78 468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5 

Year ended 31. 12. 2020 Year ended 31. 12. 2019

P. Cash and cash equivalents, beginning of period 1,222,038 1,115,584

Net operating cash flow

Z. Accounting profit (loss) from ordinary activities  105,803  (123,906)

A.1. Non-cash transactions  (422,767) 311,805

A.1.1. Depreciation and amortisation of fixed assets  23,725  22,004

A.1.2. Change in:  (411,293)  292,798

A.1.2.2. Provisions and other adjustments  (411,293)  292,798

A.1.3. Profit(-) Loss(+) on sale of fixed assets  (31,744)  (3,544)

A.1.5. Expense and revenue interests accounted for  (3,239)  (2,975)

A.1.6. Other non-cash transactions  (216)  3,522

A.* Net operating cash flow before taxation and changes in working capital  (316,964)  187,899

A.2. Changes in working capital  491,887  (15,015)

A.2.1. Change in receivables from operating activities, estimated receivables and deferrals  277,613  177,071

A.2.2. Change in short-term liabilities from operating activities,  
estimated payables and accruals (2,060,889)  470,604

A.2.3. Change in inventories 2,275,163  (662,690)

A.** Net operating cash flow before taxation  174,923  172,884

A.3. Interest paid excluding amounts capitalised  (1,063)  (2,786)

A.4. Interest received  4,273  5,795

A.5. Income tax paid on ordinary income and income tax relating to prior periods  (20,228)  (20,681)

A.*** Net operating cash flow  157,905  155,212

Investing activities

B.1. Acquisition of fixed assets  (9,873)  (22,807)

B.1.1. Acquisition of tangible fixed assets  (7,165)  (19,043)

B.1.2. Acquisition of intangible fixed assets  (2,708)  (3,763)

B.1.3. Acquisition of long-term investments   (1)

B.2. Proceeds from sales of fixed assets  42,841  4,022

B.2.1. Proceeds from sales of tangible and intangible fixed assets  42,841  4,022

B.*** Net cash flow from investing activities  32,968  (18,785)

Financing activities

C.1. Change in long-term/short-term liabilities from financing  234,926  (9,309)

C.2. Increase and decrease in equity from cash transactions   (20,664)

C.2.5. Payments from funds created from net profit   (1,094)

C.2.6. Dividends paid, including withholding tax paid and bonuses paid  
to board members

 
 (19,570)

C.*** Net cash flow from financing activities  234,926  (29,973)

F. Net increase or decrease in cash balance  425,799  106,454

R. Cash and cash equivalents, end of period 1,647,837 1,222,038

Cash Flow Statement
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Příloha účetní závěrky za rok 2020

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. 2020.
Účetním obdobím je kalendářní rok – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Akcionář/ Společník  % podíl na základním kapitálu

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Spolková republika Německo  100 %

Celkem  100 %

 
Společnosti, ve kterých má společnost HOCHTIEF CZ a. s. rozhodující vliv:
   Garden Center Invest s. r. o., Praha 5, Plzeňská 16/3217
   HOCHTIEF SK s.r.o., Bratislava, Miletičova 23 
   Borská pole development s.r.o., Praha 5, Plzeňská 16/3217
   HOCHTIEF CZ – servis s.r.o., Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 424/2

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
 
Změny v představenstvu a dozorčí radě
V průběhu roku 2020 nedošlo ke změně v představenstvu, dozorčí rada společnosti zůstává beze změny. 

1.3. Představenstvo a dozorčí rada

Představenstvo

Předseda  Tomáš Koranda

Člen  Jörg Mathew

Dozorčí rada

Předseda  Dirk Wassmann

Člen  Pavel Růžička

Člen  Thomas Bünker
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Notes to the Financial Statements  
for the Year Ended 31 December 2020
1. GENERAL INFORMATION

1.1. Establishment and Description of the Company
HOCHTIEF CZ a. s. (“the Company”) was formed by a deed of association as a joint stock company on 1 May 1992 and was 
incorporated following its registration in the Register of Companies on 1 May 1992. The principal activities of the Company include 
the construction of industrial, engineering, residential, civil and transport structures.
 
The Company’s registered office is located in Prague 5, Plzeňská 16/3217, 150 00.
The Company’s registered capital amounts to TCZK 350,736.
The Company’s financial statements were prepared as at 31 December 2020. 
The reporting period is the calendar year from 1 January 2020 to 31 December 2020.
 

Shareholder/Owner  Ownership percentage

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Germany  100%

Total  100%

 
Companies over Which HOCHTIEF CZ a. s. Has Controlling Influence:
   Garden Center Invest s. r. o., Prague 5, Plzeňská 16/3217
   HOCHTIEF SK s.r.o., Bratislava, Miletičova 23 
   Borská pole development s.r.o., Prague 5, Plzeňská 16/3217
   HOCHTIEF CZ – servis s.r.o., Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 424/2

1.2. Year-on-Year Changes in and Additions to the Register of Companies
 
Changes in the Executive Board of Directors and the Supervisory Board
In 2020, no changes were made in the Executive Board of directors and the Supervisory Board. 
 
1.3. Executive Board of Directors and Supervisory Board

Executive Board of directors

Chairman   Tomáš Koranda

Member  Jörg Mathew

Supervisory Board

Chairman   Dirk Wassmann

Member  Pavel Růžička

Member  Thomas Bünker



1.4. Organizační struktura společnosti k 31. prosinci 2020

JEDINÝ AKCIONÁŘ
HOCHTIEF Infrastructure GmbH

VALNÁ HROMADA

DOZORČÍ RADA

PŘEDSEDA
Dirk Wassmann

ČLEN VOLENÝ ZAMĚSTNANCI
Pavel Růžička

ČLEN
Thomas Bünker

PŘEDSTAVENSTVO

PŘEDSEDA
Tomáš Koranda

ČLEN
Jörg Mathew

HOCHTIEF CZ a. s. 
divize  

Pozemní stavby Čechy
Marek Čepela

HOCHTIEF CZ a. s.  
divize  

Dopravní stavby
Jiří Dušek

HOCHTIEF CZ a. s. 
divize  

Pozemní stavby Morava
David Horák

HOCHTIEF CZ a. s. 
divize  

Stavební služby
Zbyněk Malý

KAPITÁLOVÉ ÚČASTI, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

DIVIZE

HOCHTIEF SK s.r.o. Borská pole development s.r.o. HOCHTIEF CZ - servis s.r.o.Garden Center Invest s.r.o.

ÚSEKY

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ÚSEK EKONOMICKÉHO ŘEDITELE

ÚSEK FINANČNÍHO ŘEDITELE

ÚSEK TECHNICKÉHO ŘEDITELE

ÚSEK PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE

Společnost má organizační složku na Slovensku. 

HOCHTIEF CZ a.s., 
organizačná zložka Slovensko
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1.4. Organisational Structure of the Company as of 31 December 2020

SOLE SHAREHOLDER
HOCHTIEF Infrastructure GmbH

GENERAL MEETING

SUPERVISORY BOARD

CHAIRMAN
Dirk Wassmann

MEMBER ELECTED BY EMPLOYEES
Pavel Růžička

MEMBER
Thomas Bünker

EXECUTIVE BOARD

CHAIRMAN
Tomáš Koranda

MEMBER
Jörg Mathew

HOCHTIEF CZ a. s. 
Division  

Building Bohemia
Marek Čepela

HOCHTIEF CZ a. s.  
Division  

Traffic Infrastructure
Jiří Dušek

HOCHTIEF CZ a. s. 
Division  

Building Moravia 
David Horák

HOCHTIEF CZ a. s. 
Division  

Construction Services
Zbyněk Malý

DIVISIONS

DEPARTMENT OF THE CEO

DEPARTMENT OF THE CFO

DEPARTMENT OF THE FINANCIAL DIRECTOR

DEPARTMENT OF THE TECHNICAL DIRECTOR

DEPARTMENT OF THE HR DIRECTOR

DEPARTMENTS

CAPITAL INTERESTS, ORGANISATIONAL UNIT

HOCHTIEF SK s.r.o. Borská pole development s.r.o. HOCHTIEF CZ - servis s.r.o.Garden Center Invest s.r.o.

The company has an organizational unit in Slovakia. 

HOCHTIEF CZ a.s., 
organizačná zložka Slovensko
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1.5. Identifikace skupiny 
Společnost HOCHTIEF CZ a. s. je členem nadnárodního stavebního koncernu HOCHTIEF AG se sídlem Alfredstrasse 236, 45133 Essen, 
na jehož úrovni je konsolidována (konsolidovaná účetní závěrka skupiny HOCHTIEF AG je dostupná na webových stránkách).
Skupina HOCHTIEF AG je ovládána ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. (se sídlem na adrese  
Avenida de Pío XII, 102, Madrid, Španělsko; M-30221).

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 2020 byla použita stejná pravidla pro odpisování jako v roce 2019.
Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele. 
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1.5. Group Identification 
HOCHTIEF CZ a. s. is included in the multinational construction group HOCHTIEF AG residing at Alfredstrasse 236, 45133 Essen,  
at the level of which it is consolidated (the consolidated financial statements of the HOCHTIEF AG group are available on the website).
The HOCHTIEF AG group is controlled by ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. (with its registered office  
at Avenida de Pío XII, 102, Madrid, Spain; M-30221).

2. ACCOUNTING POLICIES AND GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES
The Company’s accounts are kept and financial statements have been prepared in compliance with Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, 
as amended, (“the Act on Accounting”) and Decree of the Czech Ministry of Finance No. 500/2002 Coll., implementing certain provisions  
of the Act on Accounting, as amended, for business entities using double-entry bookkeeping, (“the Decree”) as amended.
The Company’s accounts are maintained based on general accounting principles, in particular the historic cost principle, with the exception 
of derivatives, which are measured at fair value as at the balance sheet date as described in Note 3.4, the accrual and matching principle, 
the prudence principle and the going concern principle.

These financial statements are presented in thousands of Czech crowns (TCZK). 

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

3.1. Tangible Fixed Assets 
Tangible fixed assets are items of assets costing more than TCZK 40 with a useful life of more than one year.
Purchased tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any recorded impairment loss.
The cost of internally produced assets includes direct costs, indirect costs directly related to the production of the asset (production 
overheads), or indirect administration costs if the production of the asset exceeds one accounting period.
Tangible fixed assets acquired by donation, fixed assets newly ascertained in the accounts (with a corresponding double entry  
in the appropriate accumulated depreciation account) and contributed tangible fixed assets are stated at replacement cost. 
Technical improvements of tangible fixed assets costing more than TCZK 40 in one accounting period increase the acquisition  
cost of the relevant tangible fixed asset.
 
The acquisition cost of tangible fixed assets, with the exception of land, works of art and assets under construction, is depreciated  
on a straight-line basis over their estimated useful lives as follows: 
 

Method Number of years 

Immovable assets – dormitories, administrative buildings Straight-line 50

Immovable asses – other structures Straight-line 30

Construction containers Straight-line 10

Bridge cranes and tower cranes Straight-line 10

Excavators Straight-line 7

Freight transport and truck cranes Straight-line 7

Medium-sized machinery Straight-line 6

Scaffold boarding Straight-line 5

Tools and low-value machinery Straight-line 5

Utility vehicles Straight-line 5

Cars Straight-line 5

Computers Straight-line 4

Office equipment Straight-line 4

In 2020, the same depreciation policy was applied as in 2019.
Assets acquired under/through finance leases are depreciated by the lessor. 
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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, tyto 
se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky 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 rozumí 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. Společnost provádí testy 
na možné znehodnocení dlouhodobého finančního majetku ekvivalenční metodou. V případě, že je touto metodou identifikováno 
znehodnocení, je prováděn test na dočasné snížení hodnoty na základě současné hodnoty budoucích peněžních toků. Hodnota z užívání 
se odvíjí od střednědobých plánů peněžních toků na období 5 let schválených vedením společnosti a platných v době provádění testu.

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:
   Na 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,
   zajištění je vysoce účinné (tj. v rozmezí od 80 % do 125 %),
   efektivita zajištění je spolehlivě měřitelná a je průběžně posuzována (společnost posuzuje efektivitu k datu sjednání derivátu a dále 

k rozvahovému dni).
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Leasehold improvements are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and their estimated useful lives.
Gains or losses from the sale or disposal of tangible assets are determined as the difference between the revenue from the sale  
and the net book value of the asset as at the date of sale and are charged to the profit and loss account. 
Low value tangible fixed assets comprise other movable assets and groups of movable assets with a useful life of more than one year 
which are not reported within fixed assets but are charged directly to expenses as inventories. The Company further keeps these assets 
off-balance sheet.

Establishment of Adjustments
When an asset’s net book value exceeds its estimated recoverable amount, the asset’s net book value is reduced to its recoverable 
amount using an adjustment. Adjustments to assets are further established to redundant, damaged or rarely used assets if such assets  
are identified.

3.2. Intangible Fixed Assets 
Intangible fixed assets are items of assets costing more than TCZK 60 with a useful life of more than one year.
Intangible fixed assets also comprise intangible results of development with a useful life of more than one year, which are capitalised 
only if they are repeatedly used for sale. Internally produced intangible results of research and development, SW and intellectual property 
rights intended for internal use are not capitalised. They are stated at the lower of cost of internal production or replacement cost.
Purchased intangible fixed assets are stated at cost less accumulated amortisation and any recorded impairment loss.
Research costs are expensed in the year in which they are incurred. 
Technical improvements of intangible fixed assets costing more than TCZK 60 in one accounting period increase the acquisition cost  
of the relevant intangible fixed asset.
Intangible fixed assets are amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives. Software is amortised over 36 months. 

3.3. Long-Term Investments
Long-term investments primarily comprise loans whose maturity exceeds one year, equity investments, securities and equity 
investments available for sale and held-to-maturity debt securities with maturity over one year. 
Upon acquisition, securities and equity investments are carried at cost, which includes the direct costs of acquisition, such as fees  
and commissions paid to brokers, advisors and stock exchanges. 
At the date the securities and equity investments are acquired, the Company categorises these long-term investments based on their 
underlying characteristics as equity investments in group undertakings and associated companies or debt securities held to maturity,  
or securities and equity investments available for sale.
Investments in enterprises in which the Company has the power to govern the financial and operating policies so as to obtain benefits 
from their operations are classified as “Equity investment in group undertakings”. 
Investments in enterprises in which the Company is in a position to exercise significant influence over their financial and operating 
policies so as to obtain benefits from their operations are classified as “Equity investments in associated companies”.
As at the balance sheet date, the Company records equity investments at cost less any adjustments. The Company carries out tests 
for possible impairment of long-term investments using the equity method. If this method identifies any impairment issue, the Company 
performs an impairment test based on the current value of future cash flows. The value in use is derived from medium-term cash flow 
plans for five years, approved by the Company’s management and valid at the time the test is performed.
 
3.4. Derivatives
Derivatives are classified as derivatives held for trading purposes and derivatives held for hedging purposes. The Company’s criteria  
for a derivative instrument to be accounted for as a hedge are as follows:
   At the inception of the hedge, a decision was made regarding hedged items and hedging instruments, the risks to be hedged, 

the approach to establishing and documenting whether the hedge is effective, and the hedging relationship is formally documented.
   The hedge is highly effective (i.e., within a range of 80% to 125%).
   The effectiveness of the hedge can be measured reliably and is assessed on an on-going basis (the Company assesses 

the effectiveness at the derivative trade date and subsequently at the balance sheet date).
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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.
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 (příčinně přiřaditelné dané zakázce). 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 pomaluobrátkovým 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 (rozpracovaným projektům), 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 0,5 % 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.
Společnost vytváří rezervy na předpokládané ztráty z projektů, pokud se tyto ztráty týkají dosud neprovedených prací na takových 
projektech a pokud celková očekávaná ztráta z projektu převyšuje hodnotu ztráty, kterou lze přiřadit k nedokončené výrobě, nebo 
převyšuje hodnotu doposud vykázané kumulované ztráty.
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If derivative instruments do not meet the criteria for hedge accounting referred to above, they are dealt with as trading derivatives.
The accounting treatment for hedging derivatives varies depending upon the hedging relationship, which is a cash flow hedge.
A cash flow hedge is a hedge of the exposure to changes in cash flows that is attributable to a particular risk associated with a legally 
enforceable contract, a forecasted future transaction, groups of assets, groups of liabilities, legally enforceable contracts or forecasted 
future transactions with similar characteristics where the same type and category of risk is the subject of the hedge. Gains or losses 
arising over the term of the hedge from changes in fair values of hedging derivatives contracted under cash flow hedging that are 
attributable to the hedged risks are retained on the balance sheet. The gains or losses are charged to revenues or expenses in the same 
period in which the revenues or expenses associated with the hedged item are recognised. Gains or losses arising from changes 
in the fair values of hedging derivatives contracted under cash flow hedging that are attributable to unhedged risks are recorded as 
expenses or revenues from derivative transactions at the measurement date.

3.5. Inventories
Internally produced inventories, i.e. work-in-progress, are stated at their production costs (direct costs and production overheads). 
Long-term contracts include a portion of the administrative overheads (attributable to the respective project). Received sub-supplies  
are charged to expenses and at the same time capitalised in work in progress. The sub-supplies are stated at the actual acquisition 
cost. Work-in-progress is derecognised from the accounting records upon the issuance of the final invoice for the construction work  
or upon partial billing. 
Raw materials inventory is stated at cost, which includes the purchase price and costs incurred in connection with the acquisition 
(freight costs and insurance charges). Inventory held in stock and inventory disposals are carried at average costs.

Establishment of Adjustments
The Company establishes adjustments to slow-moving inventory of raw materials and goods based on an individual assessment  
of all inventory without movement for a period exceeding six months. 
The Company establishes adjustments to work-in-progress (pending projects), if its net book value exceeds the recoverable value. 

3.6. Receivables
Receivables are initially stated at their nominal value and are subsequently reduced by the appropriate adjustments for doubtful debts. 

Establishment of Adjustments
Adjustments to receivables are established based on an analysis of the ageing structure of receivables and an individual assessment  
of the credit status of customers or an assessment of the time value of receivables.

3.7. Trade Payables
Trade payables are recorded at their nominal value. 

3.8. Loans
Loans are stated at their nominal value. 
The Company classifies as short-term any part of long-term loans that is due within one year of the balance sheet date.

3.9. Provisions
Provisions are established to cover future risks and expenses where the purpose is known and where it is probable that they will occur 
but their amount or date on which they will occur is generally uncertain. 
A provision for untaken holidays is established based on an analysis of untaken holidays as at the balance sheet date and average 
payroll expenses, including social security and health insurance expenses per employee. 
A provision for warranty repairs is calculated at 0.5% of the Company’s construction work and is derived from actual costs of warranty 
repairs based on historical experience from previous years and considering particular risks relating to individual projects.
The Company establishes provisions for anticipated losses on projects if the losses relate to work not yet performed on such projects 
and if the aggregate anticipated loss on the project exceeds the amount of the loss that is attributable to work in progress or exceeds 
the amount of the accumulated loss recognised so far.
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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.

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 náklady vynaložené na projekt jsou odúčtovány na účet 
nedokončené výroby skrze účet změna stavu nedokončené výroby.
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3.10. Foreign Currency Translations
Transactions denominated in foreign currencies during the year are translated into Czech crowns using a fixed rate determined  
as the exchange rate of the Czech National Bank (CNB) at the beginning of the accounting period.
At the balance sheet date, relevant assets and liabilities are translated at the CNB rate of exchange for that date.

3.11. Finance Leases
The acquisition cost of the assets acquired under finance lease is not capitalised and is expensed on a straight-line basis over 
the entire lease term. Future lease payments which were not due as at the balance sheet date are disclosed in the notes to the financial 
statements but are not recognised on the face of the balance sheet. The initial extraordinary payment (advance payment) related  
to assets acquired under finance leases is recorded in accruals and expensed over the lease term.

3.12. Taxation

3.12.1. Depreciation of Fixed Assets for Tax Purposes
Depreciation of fixed assets is calculated using the straight-line method for tax purposes.

3.12.2. Current Tax
Current tax for the accounting period is calculated on the taxable profit. The taxable profit differs from the net profit recognised  
in the income statement since it does not include revenues and expenses that are taxable or tax deductible in other periods  
and it does not include items that are not liable to tax or are not tax deductible. The current tax liability is calculated using the tax rate 
effective at the balance sheet date. 

3.12.3. Deferred Tax
Deferred tax is calculated based on the liability method using the balance sheet approach. 
At the balance sheet date, the book value of a deferred tax asset is assessed and reduced to the extent that it is not probable that 
future taxable profits will be available against which this asset can be utilised. 
Deferred tax is recognised in the income statement, except where it relates to items reported directly in equity. In such cases, deferred 
tax is reported in equity. 

3.13. Impairment
The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. 
If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated. If the recoverable amount of the asset cannot be estimated, 
the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is determined.
The recoverable amount of an asset is the greater of its net selling price and its value in use. In assessing value in use, the estimated 
future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments  
of the time value of money and the risks specific to the asset. 
If the recoverable amount of an asset (or a cash generating unit) is lower than its carrying amount, the carrying amount of the asset  
(or cash generating unit) is reduced to its recoverable amount.

3.14. Government Grants
Grants received to cover costs are recognised as other operating revenues while applying the matching and accrual principle  
in recording the costs for a specified purpose. 

3.15. Revenues
Revenues are recorded in the amount of the consideration received or receivable, net of discounts, value added tax and other taxes 
connected with the sales, and represent receivables from goods and services provided within the scope of ordinary business activities. 
Construction work is invoiced on an ongoing basis throughout the construction period and revenue is recognised upon a final or partial 
delivery of the work in compliance with the accounting regulations. Alternatively, advances are received in the course of the construction 
work, with project costs derecognised under work in progress through the “Change in work-in-progress” account.
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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 situace na trhu 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.

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. 
Aktiva a pasiva organizační složky jsou k datu účetní závěrky přepočtena kurzem ČNB platným k datu závěrky. Účty zisků a ztrát jsou 
převedeny průměrným ročním kurzem ČNB za účetní období. 

Prezentace organizační složky Slovensko
Peněžité vklady do organizační složky Slovensko jsou v účetní závěrce k 31. 12. 2020 prezentovány kompenzovaně. K 31. 12. 2020 byl 
vklad HOCHTIEF CZ prezentován v řádku Jiné pohledávky a zároveň jako závazek organizační složky také v řádku Jiné pohledávky. 

3.18.  Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období, 
ponechání nesrovnatelných informací

V roce 2020 nebyly provedeny žádné změny ve způsobu účtování, odpisování majetku a ostatní, které by měly dopad na výsledek 
hospodaření společnosti.

3.19. Konsolidace
Společnost za rok 2020 sestaví konsolidovanou účetní závěrku dle české účetní legislativy – konsolidace s dceřinými společnostmi 
HOCHTIEF SK s.r.o., Garden Center Invest s.r.o., Borská pole development s.r.o. a HOCHTIEF CZ – servis s.r.o. bude zobrazena 
v samostatné, konsolidované účetní závěrce. 

3.20. Prezentace pozemků a záloh k nakupovaným pozemkům pro developerské projekty
Společnost vykazuje nakoupené pozemky pro developerské projekty v rámci zboží.

3.21. 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. 2020 31. 12. 2019

Pokladní hotovost a ceniny 174 351

Peníze na cestě 0 30

Účty v bankách 1 647 663 1 221 657

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 1 647 837 1 222 038
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3.16. Use of Estimates
In the application of the accounting policies, the Company is required to make assumptions and estimates about the carrying amounts 
of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and underlying assumptions are based  
on historical experience and other factors that are considered to be relevant (appropriate). Actual results may differ from the estimates. 
The estimates and assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period  
in which the change of the estimate is identified.
The current economic and market situations heighten the risk that the actual results and outcomes may significantly differ from 
these estimates. Key areas with a potential for significant differences between the actual results and the estimates principally include 
the valuation of investments and adjustments to receivables. The information on key assumptions relating to the future and other key 
sources of uncertainty in estimates as at the balance sheet date for which there is an increased risk that they will lead to significant 
adjustments in carrying amounts of assets and liabilities in the following reporting period, are presented in individual notes (refer also  
to Notes 4.1., 4.3. and 4.6.).

3.17. Accounting and Presentation of the Slovak Organisational Branch
The bookkeeping of the Slovak organisational branch is provided by an external firm. The content of individual accounts in the chart  
of accounts is defined identically as in the chart of accounts of the Company. Balances and amounts of the organisational branch are 
regularly reconciled and included in the accounting books of the Company with the identical mapping to the lines of the financial statements. 
Assets and liabilities of the organisational branch are translated to Czech crowns as at the balance sheet date using the CNB 
foreign exchange rate valid as at the balance sheet date. Profit and loss accounts are translated to Czech crowns using the CNB 
average annual foreign exchange rate for the accounting period. 

Presentation of the Slovak Organisational Branch
Monetary contributions to the Slovak organisational branch are reported in the financial statements for the year ended  
31 December 2020 on a net basis. As of 31 December 2020, the contribution made by HOCHTIEF CZ was reported in the line  
“Other receivables” and also as a payable of the Slovak organisational branch in the line “Other receivables”. 
 
3.18.  Year-on-Year Changes in Valuation, Depreciation and Accounting Policies, Presentation of Incomparable Information
In 2020, the Company did not make any changes in accounting policies, depreciation of assets or any other changes that would have 
an impact on the profit or loss of the Company.

3.19. Consolidation
The Company will prepare the consolidated financial statements for 2020 in accordance with the Czech accounting legislation: 
consolidation with the subsidiaries, HOCHTIEF SK s.r.o., Garden Center Invest s.r.o., Borská pole development s.r.o.  
and HOCHTIEF CZ – servis s.r.o., will be presented in separate consolidated financial statements. 

3.20. Presentation of Land and Advances on Purchased Land for Development Projects
The Company reports purchased land for development projects as part of “Goods for resale”.

3.21. Cash Flow Statement 
The cash flow statement is prepared using the indirect method. Cash equivalents represent short-term liquid financial assets that  
can be easily and quickly converted into a predetermined amount of cash. Cash and cash equivalents can be analysed as follows: 

(in CZK thousand)

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Cash on hand and cash equivalents 174 351

Cash in transit 0 30

Cash at the bank 1,647,663 1,221,657

Total cash and cash equivalents 1,647,837 1,222,038
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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 z účtů cashpoolingu sjednaného s dceřinou společností 
HOCHTIEF SK s.r.o., vedené u Commerzbank. Tyto pohledávky a závazky jsou vykázány podle svého zůstatku na řádku Pohledávky – 
ovládaná nebo ovládající osoba nebo na řádku Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý majetek

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena  (údaje v tis. Kč)

 
 Stav 

k 31. 12. 2018
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2019
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2020

Software  30 576  4 177  0  34 753  1 235  0  35 988

Ocenitelná práva  425  0  0  425  0  0  425

Jiný DNM  99  0  0  99  0  0  99

Nedokončený DNM  120 680  3 902  4 177  120 405  1 334  1 384  120 355

Celkem  151 780  8 079  4 177  155 682  2 569  1 384  156 867
 

Oprávky a opravné položky  (údaje v tis. Kč)

 
 Stav 

k 31. 12. 2018
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2019
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2020

Software  26 844  2 008  0  28 852  2 560  0  31 412

Ocenitelná práva  425  0  0  425  0  0  425

Jiný DNM  99  0  0  99  0  0  99

Nedokončený DNM  60 000  0  0  60 000  0  0  60 000

Celkem  87 368  2 008  0  89 376  2 560  0  91 936

 

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

31. 12. 2019 31. 12. 2020

Software  5 901  4 576

Ocenitelná práva  0  0

Jiný DNM  0  0

Nedokončený DNM  60 405  60 355

Celkem  66 306  64 931

 
Společnost neměla v roce 2020 významné přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku.
Drobný nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v roce 2020 činil 5 503 tis. Kč, v roce 2019 činil 4 515 tis. Kč. 
Odpisy činily 2 560 tis. Kč v roce 2020, v roce 2019 činily 2 008 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.
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In the cash flow statement, cash flows from operating, investing or financing activities are reported on a gross basis. 
In addition, the Company treats balances from cash-pooling accounts contracted with the subsidiary HOCHTIEF SK s.r.o., maintained 
with Commerzbank, as receivables and payables arising from financing. These receivables and payables are reported in the lines 
“Receivables – group undertakings” and “Payables – group undertakings”, as appropriate.

4. ADDITIONAL INFORMATION ON THE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT

4.1. Fixed Assets

4.1.1. Intangible Fixed Assets

Acquisition Cost  (in CZK thousand)

 
 Balance at  

31. 12. 2018
 Additions  Disposals  Balance at 

31. 12. 2019
 Additions  Disposals  Balance at  

31. 12. 2020

Software  30,576  4,177  0  34,753  1,235  0  35,988

Intellectual property rights  425  0  0  425  0  0  425

Other intangible FA  99  0  0  99  0  0  99

Intangible FA under construction  120,680  3,902  4,177  120,405  1,334  1,384  120,355

Total  151,780  8,079  4,177  155,682  2,569  1,384  156,867
 

 Accumulated Amortisation and Adjustments  (in CZK thousand)

 
 Balance at  

31. 12. 2018
 Additions  Disposals  Balance at 

31. 12. 2019
 Additions  Disposals  Balance at  

31. 12. 2020

Software  26,844  2,008  0  28,852  2,560  0  31,412

Intellectual property rights  425  0  0  425  0  0  425

Other intangible FA  99  0  0  99  0  0  99

Intangible FA under construction  60,000  0  0  60 000  0  0  60,000

Total  87,368  2,008  0  89,376  2,560  0  91,936

 

Net Book Value  (in CZK thousand)

31. 12. 2019 31. 12. 2020

Software  5,901  4,576

Intellectual property rights  0  0

Other intangible FA  0  0

Intangible FA under construction  60,405  60,355

Total  66,306  64,931

 

In 2020, the Company had no significant additions to intangible fixed assets.
Low-value intangible assets charged directly to expenses amounted to TCZK 5,503 and TCZK 4,515 in 2020 and 2019, respectively. 
Amortisation charges amounted to TCZK 2,560 and TCZK 2,008 in 2020 and 2019, respectively.

Intangible fixed assets under construction represent purchased rights to development projects. The Company will continue to carefully 
monitor the recoverability and anticipated profitability of the relating projects on an ongoing basis in terms of their current valuation.
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4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena  (údaje v tis. Kč)

 
 Stav 

k 31. 12. 2018
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2019
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2020

Pozemky  11 148  0  0  11 148  0  2 188  8 960

Stavby  236 174  1 936  0  238 110  11 709  13 174  236 645

Samostatné movité věci  354 820  10 112  26 332  338 600  6 841  32 615  312 826

– Stroje a zařízení  137 410  5 155  6 198  136 367  3 262  22 605  117 024

– Dopravní prostředky  86 133  3 307  15 888  73 552  172  8 526  65 198

– Inventář  131 277  1 650  4 246  128 681  3 407  1 484  130 604

Jiný DHM  12 971  0  0  12 971  0  0  12 971

Nedokončený DHM*  6 455  19 411  12 416  13 450  8 917  20 302  2 065

Zálohy na DHM  1 250  0  0  1 250  0  0  1 250

Celkem  622 818  31 459  38 748  615 529  24 467  68 279  574 717

Oprávky a opravné položky  (údaje v tis. Kč)

 
 Stav 

k 31. 12. 2018
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2019
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2020

Pozemky  0  0  0  0  0  0  0

Stavby  166 655  6 292  0  172 947  6 799  9 196  170 550

Samostatné movité věci  289 262  13 519  25 915  276 866  14 181  29 437  261 610

– Stroje a zařízení  116 532  5 321  6 198  115 655  5 785  19 833  101 607

– Dopravní prostředky  80 227  1 325  15 471  66 081  1 519  8 115  59 485

– Inventář  92 503  6 873  4 246  95 130  6 877  1 489  100 518

Jiný DHM  10 672  185  0  10 857  185  0  11 042

Opravná položka k DHM  4 090  0  32  4 058  0  32  4 026

Celkem  470 679  19 996  25 947  464 728  21 165  38 665  447 228

 

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

 Stav k 31. 12. 2019  Stav k 31. 12. 2020

Pozemky  8 582  6 394

Stavby  64 921  65 885

Samostatné movité věci  61 734  51 216

– Stroje a zařízení  20 712  15 417

– Dopravní prostředky  7 471  5 713

– Inventář  33 551  30 086

Jiný DHM  2 114  1 929

Nedokončený DHM  13 450  2 065

Zálohy na DHM  0  0

Celkem  150 801  127 489

*Přírůstky a úbytky na účtu nedokončeného majetku jsou uváděny včetně hodnoty přeúčtování mezi účty majetku.

 
Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku představují pořízení strojů, stavebních buněk, bednění a zařízení  
ve výši 6 841 tis. Kč. 
Nejvýznamnější úbytky dlouhodobého hmotného majetku představují prodej staveb v pořizovací ceně ve výši 13 174 tis. Kč,  
strojů a zařízení ve výši 22 605 tis. Kč, dopravní prostředky ve výši 8 526 tis. Kč. Odpisy činily 21 165 tis. Kč (vč. titulu vyřazení  
majetku likvidací) v roce 2020, v roce 2019 činily 19 996 tis. Kč.

Opravné položky k DHM jsou ke dni 31. 12. 2020 následující: 
Opravná položka k pozemkům 2 566 tis. Kč, opravná položka stavby (SFINX) 210 tis. Kč a opravná položka k zálohám  
na investice 1 250 tis. Kč.
Společnost pořídila v roce 2020 drobný hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 4 355 tis. Kč a v roce 2019  
v částce 9 134 tis. Kč. 
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4.1.2. Tangible Fixed Assets

Acquisition Cost  (in CZK thousand)

 
 Balance at  

31. 12. 2018
 Additions  Disposals  Balance at  

31. 12. 2019
 Additions  Disposals  Balance at  

31. 12. 2020

Land  11,148  0  0  11,148  0  2,188  8,960

Buildings  236,174  1,936  0  238,110  11,709  13,174  236,645

Plant and equipment  354,820  10,112  26,332  338,600  6,841  32,615  312,826

– Machinery and equipment  137,410  5,155  6,198  136,367  3,262  22,605  117,024

– Vehicles  86,133  3,307  15,888  73,552  172  8,526  65,198

– Furniture and fixtures  131,277  1,650  4,246  128,681  3,407  1,484  130,604

Other tangible FA  12,971  0  0  12,971  0  0  12,971

Tangible FA under construction*  6,455  19,411  12,416  13,450  8,917  20,302  2,065

Advances for tangible FA  1,250  0  0  1,250  0  0  1,250

Total  622,818  31,459  38,748  615,529  24,467  68,279  574,717

Accumulated Depreciation and Adjustments  (in CZK thousand)

 
 Balance at  

31. 12. 2018
 Additions  Disposals  Balance at  

31. 12. 2019
 Additions  Disposals  Balance at  

31. 12. 2020

Land  0  0  0  0  0  0  0

Buildings  166,655  6,292  0  172,947  6,799  9,196  170,550

Plant and equipment  289,262  13,519  25,915  276,866  14,181  29,437  261,610

– Machinery and equipment  116,532  5,321  6,198  115,655  5,785  19,833  101,607

– Vehicles  80,227  1,325  15,471  66,081  1,519  8,115  59,485

– Furniture and fixtures  92,503  6,873  4,246  95,130  6,877  1,489  100,518

Other tangible FA  10,672  185  0  10,857  185  0  11,042

Adjustment to tangible FA  4,090  0  32  4,058  0  32  4,026

Total  470,679  19,996  25,947  464,728  21,165  38,665  447,228

Net Book Value  (in CZK thousand)

31. 12. 2019 31. 12. 2020

Land  8,582  6,394

Buildings  64,921  65,885

Plant and equipment  61,734  51,216

– Machinery and equipment  20,712  15,417

– Vehicles  7,471  5,713

– Furniture and fixtures  33,551  30,086

Other tangible FA  2,114  1,929

Intangible FA under construction  13,450  2,065

Advances for tangible FA  0  0

Total  150,801  127,489

*Additions and disposals in ‘Tangible FA under construction’ are presented inclusive of the value of transfers between asset categories.

Major additions to tangible fixed assets include the acquisition of machinery, construction site cabins, formwork and equipment of TCZK 6,841. 
Main disposals of tangible fixed assets include the sale of structures of TCZK 13,174, the sale of machinery and equipment  
of TCZK 22,605, and vehicles of TCZK 8,526. Depreciation charges (including the disposal of assets through liquidation) amounted  
to TCZK 21,165 and TCZK 19,996 in 2020 and 2019, respectively.

Adjustments to Fixed Tangible Assets as at 31 December 2020 Were as Follows: 
An adjustment to land of TCZK 2,566, an adjustment to a structure (SFINX) of TCZK 210, and an adjustment to investment  
advances of TCZK 1,250.
In 2020 and 2019, the Company acquired low-value tangible assets charged directly to expenses of TCZK 4,355  
and TCZK 9,134, respectively. 
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4.1.3. Majetek najatý formou finančního leasingu
Společnost pořídila v roce 2020 majetek formou finančního leasingu v celkové výši 10 341 tis. Kč na dobu 6 až 10 let. V roce 2020 bylo 
na leasingových splátkách zaplaceno 12 116 tis. Kč a v roce 2019 bylo na splátkách zaplaceno 7 483 tis. Kč.

4.2. Operativní leasing
Společnost HOCHTIEF CZ a. s. má k 31. 12. 2020 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 2020 bylo na leasingových splátkách 
zaplaceno 58 951 tis. Kč. V roce 2019 byly splátky leasingu v částce 59 086 tis. Kč.

Odhad splátek v následujících letech:  (údaje v tis. Kč)

Rok 2021 47 023

Rok 2022 23 605

Rok 2023 11 655

Rok 2024 4 862

Rok 2025 1 267

Rok 2026 317

Celkem  88 729

Celková hodnota nájemného u osobních automobilů je 204 070 tis. Kč, u strojů je 95 071 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.

4.3. Dlouhodobý finanční majetek 

Pořizovací cena  (údaje v tis. Kč)

 
 Stav 

k 31. 12. 2018
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2019
Přírůstky  Úbytky  Stav 

k 31. 12. 2020

Podíly v ovládaných osobách  194 101  1  0  194 102  0  0  194 102

Celkem  194 101  1  0  194 102  0  0  194 102

4.3.1. Podíly v ovládaných osobách a pod podstatným vlivem

2020  (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. 2020 

Garden Center Invest s.r.o. Praha  115 487  100  100  13 014  300  102 678  12 809

Borská pole development s.r.o. Praha  101  100  100  823  -3 003  0  101

HOCHTIEF SK s.r.o. Bratislava  78 513  100  100  96 686  30 219  0  78 513

HOCHTIEF CZ – servis s.r.o. Sezimovo 
Ústí II  1

 
100  100  1  0  0  1

Celkem   194 102    110 524  27 516  102 678  91 424

2019  (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. 2019

Garden Center Invest s.r.o. Praha  115 487  100  100  13 014  238  102 978  12 509

Borská pole development s.r.o. Praha  101  100  100  823  -3 039  0  101

HOCHTIEF SK s.r.o. Bratislava  78 513  100  100  60 604  12 470  0  78 513

HOCHTIEF CZ – servis s.r.o. Sezimovo 
Ústí II  1  100  100  1  0  0  1

Celkem   194 102    74 442  9 669  102 978  91 124
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4.1.3. Assets Held Under Finance Leases
In 2020, the Company acquired assets of TCZK 10,341 under finance leases for a period of six to ten years. Lease payments made  
by the Company in 2020 and 2019 amounted to TCZK 12,116 and TCZK 7,483, respectively.

4.2. Operating Leases
As at 31 December 2020, HOCHTIEF CZ a. s. held assets under operating leases. Specifically, this included leases of cars  
for five years and construction machinery with a lease term of a maximum of eight years. In 2020 and 2019, the payments made 
under leases amounted to TCZK 58,951 and TCZK 59,086, respectively. 

Estimate of Lease Payments in the Following Years:  (in CZK thousand)

Year 2021 47,023

Year 2022 23,605

Year 2023 11,655

Year 2024 4,862

Year 2025 1,267

Year 2026 317

Total  88,729

The total lease expenses of cars and machinery amounted to TCZK 204,070 and TCZK 95,071, respectively.
The above figures are net of VAT if input VAT recovery is possible.
The Company additionally leases the premises used as its registered office.

4.3. Long-Term Investments 

Acquisition Cost  (in CZK thousand)

 
 Balance at  

31. 12. 2018
 Additions  Disposals  Balance at 

31. 12. 2019
 Additions  Disposals  Balance at  

31. 12. 2020

Equity investment in group undertakings  194,101  1  0  194,102  0  0  194,102

Total  194,101  1  0  194,102  0  0  194,102

4.3.1. Equity Investment in Group Undertakings and Associated Companies

2020  (in CZK thousand)

 Name of the Company Registered 
office 

 Acquisition 
cost 

 Ownership 
in %

 Voting rights 
 in %

 Equity  Profit  
or loss

 Adjustment  Valuation at 
31. 12. 2020

Garden Center Invest s.r.o. Prague  115,487  100  100  13,014  300  102,678  12,809

Borská pole development s.r.o. Prague  101  100  100  823  (3,003)  0  101

HOCHTIEF SK s.r.o. Bratislava  78,513  100  100  96,686  30,219  0  78,513

HOCHTIEF CZ – servis s.r.o. Sezimovo Ústí II  1  100  100  1  0  0  1

Total   194,102    110,524  27,516  102,678  91,424

2019  (in CZK thousand)

Name of the entity Registered 
office 

 Acquisition 
cost 

 Ownership 
in %

 Voting rights 
 in %

 Equity  Profit  
or loss

 Adjustment  Valuation at 
31. 12. 2020

Garden Center Invest s.r.o. Prague  115,487  100  100 13,014  238  102,978  12,509

Borská pole development s.r.o. Prague  101  100  100  823  (3,039)  0  101

HOCHTIEF SK s.r.o. Bratislava  78,513  100  100 60,604  12,470  0  78,513

HOCHTIEF CZ – servis s.r.o. Sezimovo Ústí II  1  100  100  1  0  0  1

Total   194,102   74,442  9,669  102,978  91,124
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4.4. Zásoby
Zůstatková hodnota zásob k 31. 12. 2020 činí 272 391 tis. Kč a k 31. 12. 2019 činila 2 172 438 tis. Kč. K 31. 12. 2020 činí opravné 
položky 2 849 tis. Kč a k 31. 12. 2019 činily opravné položky 377 965 tis. Kč. Zůstatky zboží představují hodnotu nakoupených bytových 
jednotek projektu Apartmány Farské lúky. Nejvýznamnější část zásob tvoří nedokončená výroba – rozpracované stavební projekty, které 
představují hodnotu nedokončené výroby netto ve výši 235 498 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější rozpracované projekty patří: projekt dálnice D3 
v úseku Úsilné – Hodějovice, projekt Rekonstrukce budovy Státní opery, projekt Česká Lípa – Tel. infrastruktura, projekt Praha 4 – Stavební 
úpravy nad Opatovem. 

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. 2020 činí 114 415 tis. Kč a k 31. 12. 2019  
činily 80 973 tis. Kč. Jedná se zejména o pozastávky z vyfakturovaných stavebních projektů. 
Společnost má k 31. 12. 2020 nezaplacené dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů, jejichž doba splatnosti je delší než 5 let,  
ve výši 25 062 tis. Kč a k 31. 12. 2019 ve výši 15 627 tis. Kč. 

4.5.1. Dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině nejsou k 31. 12. 2020 evidovány. K 31. 12. 2019 nebyly 
dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině evidovány. 

4.6. Krátkodobé pohledávky 

4.6.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem 
po splatnosti

Celkem 
0–90 dní 91–180 dní 181–360 dní 1–2 roky 2 a více let

2020 Brutto  900 918  37 701  17 071  7 032  35 454  145 386  242 644  1 143 562

 Opr. položky  751  0  2 999  3 634  26 047  139 166  171 846  172 597

 Netto  900 167  37 701  14 072  3 398  9 407  6 220  70 798  970 965

2019 Brutto  1 112 795  144 183  4 857  22 126  26 510  108 608  306 284  1 419 079

 Opr. položky  37 874  1 345  0  19 286  14 739  104 207  139 577  177 451

 Netto  1 074 921  142 838  4 857  2 840  11 771  4 401  166 707  1 241 628

 
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 2021 nadále monitorovat vývoj v jednáních 
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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4.4. Inventories
The net book value of inventories amounted to TCZK 272,391 and TCZK 2,172,438 as at 31 December 2020 and 2019, respectively. 
Adjustments to inventories amounted to TCZK 2,849 and TCZK 377,965 as at 31 December 2020 and 2019, respectively. The balances  
of goods include the value of purchased apartment units under the Apartmány Farské lúky project. Inventories are predominantly 
composed of work in progress – i.e. construction projects in progress the value of which is reported as work in progress of TCZK 235,498. 
Major construction projects in progress include D3 Motorway in the Úsilné – Hodějovice section; the State Opera building reconstruction; 
Česká Lípa – Telephone Infrastructure; Prague 4 – Renovation of Building in Opatov. 

4.5. Long-Term Receivables
Long-term receivables include receivables that are due in more than one year as at the balance sheet date, and a deferred tax asset. 
Other-than-intercompany long-term trade receivables amounted to TCZK 114,415 and TCZK 80,973 as at 31 December 2020  
and 2019, respectively. These especially included retained fees on invoiced construction projects. 
The Company reported outstanding long-term trade receivables maturing within more than five years of TCZK 25,062 and TCZK 15,627 
as at 31 December 2020 and 2019, respectively. 

4.5.1. Long-Term Intercompany Receivables
No long-term intercompany trade receivables were recorded as at 31 December 2020. No long-term intercompany trade receivables 
were recorded as at 31 December 2019.

4.6. Short-Term Receivables 

4.6.1. Ageing Structure of Trade Receivables

 (in CZK thousand)

Year Category Before due  Past due  Total past 
due 

 Total
0–90 days 91–180 days 181–360 days 1–2 years 2 and more years

2020 Gross  900,918  37,701  17,071  7,032  35,454  145,386  242,644  1,143,562

 Adjustments  751  0  2,999  3,634  26,047  139,166  171,846  172,597

 Net  900,167  37,701  14,072  3,398  9,407  6,220  70,798  970,965

2019 Gross  1,112,795  144,183  4,857  22,126  26,510  108,608  306,284  1,419,079

 Adjustments  37,874  1,345  0  19,286  14,739  104,207  139,577  177,451

 Net  1,074,921  142,838  4,857  2,840  11,771  4,401  166,707  1,241,628

Adjustments are not established to trade receivables related to particular projects if these include intercompany receivables, receivables 
for which a payment schedule has been agreed, collateralised receivables or receivables in respect of which negotiations are being held 
regarding the compensation method with debtors, i.e. receivables that are anticipated to be collected by the Company. During 2020, 
the Company will continue to pay continuous attention to the developments in the negotiations with the debtors and, as and when 
needed, update the adjustments to reflect compliance with the agreed repayment schedules, development in collateral values, market 
developments and the aggregate recoverability risk related to the relevant receivable.
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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. 2020 Stav k 31. 12. 2019

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka sesterská  0  145

HOCHTIEF AG mateřská  0  0

HOCHTIEF Infrastructure GmbH mateřská  270  90

Garden Center Invest s.r.o. dceřiná  3  3

HOCHTIEF SK s.r.o. dceřiná  4 688  2 230

HOCHTIEF Engineering GmbH ostatní  0  0

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH ostatní  0  127

Celkem krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů  
k podnikům ve skupině

 
 4 961  2 595

Pohledávky z obchodních vztahů mimo skupinu   1 138 601  1 416 484

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem   1 143 562  1 419 079

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Celková hodnota pohledávek vůči ovládaným nebo ovládajícím osobám činí 84 939 tis. Kč (2019 – 81 852 tis. Kč) a je tvořena zejména 
pohledávkou za společností Borská pole development s.r.o. ve výši 84 939 tis. Kč (2019 – 81 626 tis. Kč) z titulu Smlouvy o převzetí dluhu 
za společností HOCHTIEF SK s.r.o. a půjčky na provozní činnost společnosti. Půjčka je úročena na základě vývoje diskontní sazby ČNB.

Pohledávky za společníky
Společnost eviduje k 31. prosinci 2020 pohledávky za účastníky sdružení ve výši 70 159 tis. Kč (k 31. 12. 2019 – 105 712 tis. Kč). 
Hodnota pohledávek po splatnosti činí 8 813 tis. Kč (k 31. 12. 2019 – 17 197 tis. Kč).

Jiné pohledávky
Jiné krátkodobé pohledávky jsou k 31. 12. 2020 ve výši 29 979 tis. Kč (brutto), ke kterým je vytvořena opravná položka  
ve výši 28 664 tis. Kč. K 31. 12. 2019 byla hodnota jiných pohledávek 28 664 tis. Kč (brutto) a opravná položka byla vytvořena  
ve výši 28 664 tis. Kč. 

4.7. Krátkodobý finanční majetek

(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2019

Pokladna  173  104

Ceniny  1  247

Běžné účty  1 647 663  1 221 657

Peníze na cestě  0  30

Krátkodobý finanční majetek celkem  1 647 837  1 222 038

4.8. Časové rozlišení aktiv
K 31. 12. 2020 je vykázáno časové rozlišení v hodnotě 22 360 tis. Kč (k 31. 12. 2019 bylo vykázáno časové rozlišení ve výši 4 701 tis. Kč). 
Náklady příštích období představují časové rozlišení výdajů uskutečněných v běžném roce a zaplacené pojištění na běžících projektech. 
Příjmy příštích období představují zejména časové rozlišení na odběratelské faktury a na plnění pojistné události.

4.9. Vlastní kapitál

4.9.1. Změny vlastního kapitálu
V roce 2020 nebyly mateřské společnosti vyplaceny dividendy z důvodu záporného hospodářského výsledku za rok 2019.
Společnost očekává v roce 2021 výplatu dividend jedinému akcionáři ve výši 95 % hospodářského výsledku vykázaného v roce 2020.  
5 % bude převedeno do zákonného rezervního fondu.
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4.6.2. Long-Term Intercompany Receivables

 (in CZK thousand)

Name of the entity Relation to the Company  Balance at 31. 12. 2020  Balance at 31. 12. 2019

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka Affiliate company  0  145

HOCHTIEF AG Parent company  0  0

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent company  270  90

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  3  3

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary  4,688  2,230

HOCHTIEF Engineering GmbH Other  0  0

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH Other  0  127

Total short-term intercompany trade receivables   4,961  2,595

Trade receivables outside the group   1,138,601  1,416,484

Total short-term trade receivables   1,143,562  1,419,079

Receivables – Group Undertakings
Total receivables from group undertakings amount to TCZK 84,939 (2019 – TCZK 81,852), primarily consisting of a receivable  
from Borská pole development s.r.o. of TCZK 84,939 (2019 – TCZK 81,626) arising from a contract for the assumption of debt  
from HOCHTIEF SK s.r.o. and loans for the Company’s operating activities. The loan interest rate is established by reference  
to the CNB’s discount rate.

Receivables from Shareholders/Members
As at 31 December 2020, the Company records receivables from association participants of TCZK 70,159  
(as at 31 December 2019 – TCZK 105,712). Overdue receivables amount to TCZK 8,813 (as at 31 December 2019 – TCZK 17,197).

Other Receivables
As at 31 December 2020, other short-term receivables amounted to TCZK 29,979 (gross), to which an adjustment of TCZK 28,664  
was established. As at 31 December 2019, other receivables amounted to TCZK 28,664 (gross), to which an adjustment  
of TCZK 28,664 was established. 

4.7. Cash

 (in CZK thousand)

  Balance at 31. 12. 2020  Balance at 31. 12. 2019

Cash on hand  173  104

Cash equivalents  1  247

Current accounts  1,647,663  1,221,657

Cash in transit  0  30

Total cash  1,647,837  1,222,038

4.8. Deferrals
As at 31 December 2020, the Company reported deferrals of TCZK 22,360 (as at 31 December 2019 of TCZK 4,701). Prepaid 
expenses comprise deferred expenses incurred in the current year and insurance paid on ongoing projects. Accrued revenues primarily 
comprise accrued proceeds from customer invoices and from insurance claims.

4.9. Equity

4.9.1. Changes in Equity
In 2020, no dividends were paid out to the parent company due to the loss in 2019.
The Company anticipates that 95% of reported profit (loss) for 2020 will be distributed as dividends to the sole shareholder in 2021.  
5% will be transferred to the statutory reserve fund.



Výroční zpráva 
Annual Report 2020 
HOCHTIEF CZ a. s. 

78

4.10. Rezervy

(údaje v tis. Kč)

Rezerva  
na záruky

Rezerva na nevyčerpanou 
dovolenou

Ostatní  
rezervy

Rezervy  
celkem

Zůstatek k 31. 12. 2019  174 530  12 360  46 588  233 478

Tvorba rezerv  31 775  10 746  13 134  55 655

Použití rezerv  49 021  12 360  4 577  65 958

Rozpuštění nepotřebné části rezerv  19 517  0  1 161  20 678

Zůstatek k 31. 12. 2020  137 767  10 746  53 984  202 497

Rezervy obsahují i rezervy související s projekty, v nichž je společnost vedoucím účastníkem sdružení (společnosti) ve výši 24 376 tis. Kč  
(2019 – 34 768 tis. Kč), což ovlivňuje výši změny stavu rezerv ve výkazu zisku a ztráty. Tato změna je navíc ovlivněna i kurzovým přepočtem 
rezerv organizační složky.
Ostatní rezervy obsahují i rezervu na vedené soudní spory ve výši 24 155 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 20 100 tis. Kč).

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 a dlouhodobé přijaté zálohy. 
Celková výše dlouhodobých závazků činí k 31. 12. 2020 537 362 tis. Kč (k 31. 12. 2019 – 298 585 tis. Kč). Hodnota závazků, jež mají 
k 31. 12. 2020 dobu splatnosti delší než pět let, je 40 366 tis. Kč a jsou vykázány jako součást dlouhodobých závazků z obchodních 
vztahů, k 31. 12. 2019 tyto závazky činily 30 681 tis. Kč. 

4.12. Krátkodobé závazky

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

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem 
po splatnosti

Celkem

0–90 dní 91–180 dní 181–360 dní 1–2 roky 2 a více let

2020 Krátkodobé  694 964  71 908  40 962  24 972  47 958  52 185  237 985  932 949

2019 Krátkodobé  813 159  182 527  68 640  46 222  20 526  33 811  351 726  1 164 885

4.12.2. Závazky k podnikům ve skupině 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a přijaté zálohy (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Vztah ke společnosti  Stav k 31. 12. 2020  Stav k 31. 12. 2019

Garden Center Invest s.r.o.  dceřiná  0  3

HOCHTIEF SK s.r.o.  dceřiná  8 932  8 162

HOCHTIEF Infrastructure GmbH  mateřská  375  105

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka  mateřská  0  8

Krátkodobé závazky z obch. vztahů a přijaté zálohy od podniků ve skupině   9 307  8 278

Závazky a zálohy mimo skupinu   942 329  3 152 321

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a přijaté zálohy celkem   951 636  3 160 599

Společnost dále eviduje 67 810 tis. Kč za společností HOCHTIEF Infrastructure GmbH, které jsou vykázány v pozici Dohadné účty pasivní.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
K 31. 12. 2020 evidujeme závazek z titulu půjčky ke společnosti Garden Center Invest s.r.o. ve výši 12 091 tis. Kč  
(k 31. 12. 2019 – 12 000 tis. Kč) a cashpoolingu sjednaného s dceřinou společností HOCHTIEF SK s.r.o. výši 32 tis. Kč
(k 31. 12. 2019 – 45 tis. Kč).
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4.10. Provisions

 (in CZK thousand)

 Provision for  
guarantees

 Provision for  
untaken holidays

 Other 
 provisions

 Total  
provisions 

Balance at 31. 12. 2019  174,530  12,360  46,588  233,478

Additions  31,775  10,746  13,134  55,655

Utilisation  49,021  12,360  4,577  65,958

Release of redundant provisions  19,517  0  1,161  20,678

Balance at 31. 12. 2020  137,767  10,746  53,984  202,497

Provisions also contain provisions related to projects where the Company is the association leader (company), amounting to TCZK 24,376 
(2019 – TCZK 34,768), which affects the change in provisions recorded in the income statement. This change is further affected by the foreign 
exchange rate translation of provisions related to the organisational branch.
Other provisions also contain a provision for pending legal disputes of TCZK 24,155 (as at 31 December 2019 – TCZK 20,100).

4.11. Long-Term Liabilities
Long-term liabilities generally comprise liabilities that are due in more than one year as at the balance sheet date, and a deferred tax 
liability (if any). 
Long-term liabilities primarily comprise retained fees relating to construction project sub-supplies and long-term received advances.
As at 31 December 2020, long-term liabilities total TCZK 537,362 (as at 31 December 2019 – TCZK 298,585). Liabilities that are due  
in more than five years as at 31 December 2020 total TCZK 40,366 (as at 31 December 2019 – TCZK 30,681) and are recognised 
under long-term trade payables. 

4.12. Short-Term Liabilities

4.12.1. Ageing Structure of Short-Term Trade Payables
 (in CZK thousand)

Year Category  Before due
 

 Past due  Total  
past due 

 Total

0–90 days 91–180 days 181–360 days 1–2 years 2 and more years

2020 Short-term  694,964  71,908  40,962  24,972  47,958  52,185  237,985  932,949

2019 Short-term  813,159  182,527  68,640  46,222  20,526  33,811  351,726  1,164,885

4.12.2. Intercompany Payables

Short-Term Trade Payables and Advances Received  (in CZK thousand)

Name of the entity Relation to the Company  Balance at 31. 12. 2020  Balance at 31. 12. 2019

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  0  3

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary  8,932  8,162

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent company  375  105

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka Parent company  0  8

Short-term trade payables and advances received from group entities   9,307  8,278

Payables and advances outside the group   942,329  3,152,321

Total short-term trade payables and advances received   951,636  3,160,599

 
The Company also owes TCZK 67,810 to HOCHTIEF Infrastructure GmbH, which are stated within Estimated payables.

Payables – Group Undertakings
As at 31 December 2020, the Company records a payable arising from a loan from Garden Center Invest s.r.o. of TCZK 12,091  
(as at 31 December 2019 – 12,000 thousand) and from the cash-pooling contracted with the subsidiary HOCHTIEF SK s.r.o.  
of TCZK 32 (as at 31 December 2019 – TCZK 45).



Výroční zpráva 
Annual Report 2020 
HOCHTIEF CZ a. s. 

80

4.12.3. Závazky ke společníkům
Závazky k účastníkům sdružení (společníci) a závazky jediného společníka vůči dceřiné společnosti tvořily k 31. 12. 2020 celkem  
169 276 tis. Kč a k 31. 12. 2019 celkem 175 788 tis. Kč (dlouhodobé i krátkodobé celkem). Částka 159 816 tis. Kč tvoří pozastávky 
vůči účastníkům sdružení a faktury s delší dobou splatnosti. V roce 2020 byly také uzavřeny nové smlouvy o sdružení (o společnosti). 

4.12.4. Dohadné účty pasiv
K 31. 12. 2020 byla výše dohadných účtů pasiv 744 874 tis. Kč a k 31. 12. 2019 celkem 592 200 tis. Kč. Jedná se zejména 
o provedené, ale nevyfakturované práce od subdodavatelů v rámci stavebních projektů.

4.13. Daň z příjmů

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

Odložená daň z titulu (údaje v tis. Kč)

 Stav k 31. 12. 2020  Stav k 31. 12. 2019

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku (mimo opravné položky) -8 242 -9 046

Opravné položky dlouhodobého majetku 60 210 60 242

Opravná položka k zásobám 532 377 965

Opravná položka k pohledávkám 55 821 69 818

Dohadná položka na odměny vedení 29 081 18 721

Rezervy 173 972 196 260

Deriváty -1 973 0

Nedaňové dohadné položky 342 594 0

Ostatní 62 348 105 484

Dočasné rozdíly celkem 714 343 819 444

Odložená daň zaúčtovaná za org. složku Slovensko 11 301 11 152

Odložená daň celkem 147 026 166 847

4.13.2. Splatná daň
Splatná daň ve výši 4 273 tis. Kč (2019 – 10 648 tis. Kč) se skládá ze zaplacené daně HOCHTIEF CZ a. s., organizačná zložka Slovensko 
ve výši 4 530 tis. Kč a upřesnění odhadu za minulé účetní období ve výši -257 tis. Kč (2019 – -8 210 tis. Kč). HOCHTIEF CZ a. s. vykázal 
v roce 2020 daňovou ztrátu ve výši 14 719 tis. Kč. 
Zaplacené zálohy na daň z příjmu byly ve výši 15 754 tis. Kč (2019 – 14 253 tis. Kč).

4.13.3. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
K 31. 12. 2020 společnost nemá žádné splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a z titulu zdravotního pojištění.
K 31. 12. 2020 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. 2020 ve splatnosti.
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4.12.3. Payables to Shareholders/Members
Payables to association members (partners) and payables of the sole owner to the subsidiary amounted to TCZK 169,276  
and TCZK 175,788 as at 31 December 2020 and 2019, respectively (both long-term and short-term payables). 
TCZK 159,816 included retained fees granted to the association members and long-maturity invoices. The Company also entered  
into new association contracts in 2020. 

4.12.4. Estimated Payables
Estimated payables as at 31 December 2020 and 2019 amounted to TCZK 744,874 and TCZK 592,200, respectively. The estimated 
payables primarily include work performed but unbilled by subcontractors during construction projects.

4.13. Income Tax

4.13.1. Deferred Tax
The deferred tax asset/(liability) is analysed as follows:

Deferred Tax Arising from  (in CZK thousand)

 Balance at 31. 12. 2020  Balance at 31. 12. 2019

Net book value of fixed assets (except for adjustments) (8,242) (9,046)

Adjustments to fixed assets 60,210 60,242

Adjustment to inventories 532 377,965

Adjustment to receivables 55,821 69,818

Estimated payable for management bonuses 29,081 18,721

Provisions 173,972 196,260

Derivatives (1,973) 0

Non-tax estimated payables 342,594 0

Other 62,348 105,484

Total temporary differences 714,343 819,444

Deferred tax recognised in respect of the organisational branch in Slovakia 11,301 11,152

Total deferred tax 147,026 166,847

4.13.2. Current tax
Current income tax of TCZK 4,273 (2019 – TCZK 10,648) comprises paid tax of HOCHTIEF CZ a. s., organizačná zložka Slovensko  
of TCZK 4,530, and an adjustment to the tax estimate for the prior period of TCZK (257) [2019 – TCZK (8,210)]. In 2020,  
HOCHTIEF CZ a. s. recognised a tax loss of TCZK 14,719. 
Income tax prepayments amounted to TCZK 15,754 (2019 – TCZK 14,253).

4.13.3.  Due Payables Arising from Social Security and Health Insurance Contributions and Tax Arrears
As at 31 December 2020, the Company had no due payables arising from social security and health insurance contributions  
and contributions to the state employment policy.
As at 31 December 2020, the Company had no tax arrears to the relevant tax authorities.
All reported payables arising from the contributions and tax payables mentioned above were before their due dates as at 31 December 2020.
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4.14. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
(údaje v tis. Kč)

 
 Období do 31. 12. 2020  Období do 31. 12. 2019

 Tuzem.  Zahr.  Celkem  Tuzem.  Zahr. Celkem

Tržby z prodeje zboží  172  795  967  3 316  7 003  10 319

Tržby z prodeje zboží  172  795  967  3 316  7 003  10 319

Výkony stavební výroby  6 010 189  412 362  6 422 551  4 782 999  530 701  5 313 700

Výnosy z prodeje služeb  257 461  46 869  304 330  268 719  7 523  276 242

Výkony celkem  6 267 650  459 231  6 726 881  5 051 718  538 224  5 589 942

 
Tržby z prodeje zboží obsahují položky za prodej pozemků k developerským projektům a prodej stavebního materiálu.

4.15. Transakce se spřízněnými subjekty

4.15.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2020 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti  Služby  Fin. výnosy  Celkem

Borská pole development s.r.o. dceřiná  0  2 650  2 650

HOCHTIEF SK s.r.o. dceřiná  8 983  16  8 999

Garden Center Invest s.r.o. dceřiná  107  0  107

HOCHTIEF Infrastructure GmbH mateřská  180  0  180

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka mateřská  312  5  317

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH ostatní  665  0  665

Celkem   10 247  2 671  12 918

2019 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti  Služby  Fin. výnosy  Celkem

Borská pole development s.r.o. dceřiná  0  2 638  2 638

HOCHTIEF SK s.r.o. dceřiná  6 461  0  6 461

Garden Center Invest s.r.o. dceřiná  105  0  105

HOCHTIEF Infrastructure GmbH mateřská  180  0  180

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka mateřská  312  3  315

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH ostatní  256  0  256

Celkem   7 314  2 641  9 955

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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4.14. Segment Information
 (in CZK thousand)

 
 Year ended 31. 12. 2020  Year ended 31. 12. 2019

 Domestic sales  Export  Total  Domestic sales  Export  Total

Sales of goods  172  795  967  3,316  7,003  10,319

Sales of goods  172  795  967  3,316  7,003  10,319

Sales of construction work  6,010,189  412,362  6,422,551  4,782,999  530,701  5,313,700

Sales of services  257,461  46,869  304,330  268,719  7,523  276,242

Total sales  6,267,650  459,231  6,726,881  5,051,718  538,224  5,589,942

 
The sales of goods primarily included sales of plots of land for development projects and sales of construction material.

4.15. Transactions with Related Parties

4.15.1. Revenues Realized with Related Parties

2020  (in CZK thousand)

Entity Relation to the Company  Services  Financial revenues  Total

Borská pole development s.r.o. Subsidiary  0  2,650  2,650

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary  8,983  16  8,999

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  107  0  107

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent company  180  0  180

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka Parent company  312  5  317

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH Other  665  0  665

Total   10,247  2,671  12,918

2019  (in CZK thousand)

Entity Relation to the Company  Services  Financial revenues  Total

Borská pole development s.r.o. Subsidiary  0  2,638  2,638

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary  6,461  0  6,461

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  105  0  105

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent company  180  0  180

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka Parent company  312  3  315

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH Other  256  0  256

Total   7,314  2,641  9,955

All revenues from transactions with related parties were generated in accordance with the arm’s length principle. Construction work  
is measured by reference to budgets and production calculations in the same manner as for other customers. 
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4.15.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2020 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti  Nakoupené služby  Fin. náklady  Celkem

Garden Center Invest s.r.o. dceřiná  198  357  555

HOCHTIEF Aktiengesellschaft AG mateřská  1 025  0  1 025

HOCHTIEF SK s.r.o. dceřiná 48 795  0  48 795

HOCHTIEF Infrastructure GmbH mateřská  68 078  0  68 078

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Praha JV 514 ostatní  33  0  33

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. ostatní  0  0  0

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH ostatní  915  0  915

Celkem   119 044  357  119 401

2019 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti Nakoupené služby  Fin. náklady  Celkem

Garden Center Invest s.r.o. dceřiná  213  356  569

HOCHTIEF Aktiengesellschaft AG mateřská  837  0  837

HOCHTIEF SK s.r.o. dceřiná 66 337  0  66 337

HOCHTIEF Infrastructure GmbH mateřská  634  0  634

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Praha JV 514 ostatní  41  0  41

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. ostatní  30  0  30

Celkem   68 092  356  68 448

4.15.3. Spotřebované nákupy
(údaje v tis. Kč)

  Období do 31. 12. 2020  Období do 31. 12. 2019

Spotřeba materiálu  508 417  622 667

Spotřeba energie  16 562  26 513

Subdodávky  2 464 307  3 947 835

Spotřebované nákupy celkem  2 989 286  4 597 015
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4.15.2. Purchases from Related Parties

2020  (in CZK thousand)

Entity Relation to the Company  Purchased 
services

 Financial 
expenses

 Total

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  198  357  555

HOCHTIEF Aktiengesellschaft AG Parent company  1,025  0  1,025

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary 48,795  0  48,795

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent company  68,078  0  68,078

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Praha JV 514 Other  33  0  33

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. Other  0  0  0

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH Other  915  0  915

Total   119,044  357  119,401

2019  (in CZK thousand)

Entity Relation to the Company  Purchased 
services

 Financial  
expenses

 Total

Garden Center Invest s.r.o. Subsidiary  213  356  569

HOCHTIEF Aktiengesellschaft AG Parent company  837  0  837

HOCHTIEF SK s.r.o. Subsidiary 66,337  0  66,337

HOCHTIEF Infrastructure GmbH Parent company  634  0  634

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Praha JV 514 Other  41  0  41

HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. Other  30  0  30

Total   68,092  356  68,448

4.15.3. Materials and Consumables
 (in CZK thousand)

  Year ended 31. 12. 2020  Year ended 31. 12. 2019

Consumed material  508,417  622,667

Consumed energy  16,562  26,513

Sub-supplies  2,464,307  3,947,835

Total material and consumables  2,989,286  4,597,015
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4.16. Služby
(údaje v tis. Kč)

  Období do 31. 12. 2020  Období do 31. 12. 2019

Opravy a udržování  39 098  34 480

Cestovné  25 908  27 866

Náklady na reprezentaci  2 306  4 308

Telefon, fax, internet  4 694  4 931

Výdej drobného nehmotného majetku do užívání  5 503  4 515

Nájemné a půjčovné ke stavebním zakázkám  86 951  119 224

Audit, daňové, právní aj. poradenství*  8 826  8 828

Likvidace odpadů  275 969  78 343

Operativní a finanční pronájem  71 067  66 559

Dopravní náklady  1 262  1 451

Reklama  4 848  6 065

Ostatní stavební služby  41 253  63 116

Ostatní  319 234  161 637

Celkem  886 919  581 323

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

4.17. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 
(údaje v tis. Kč)

  Období do 31. 12. 2020  Období do 31. 12. 2019

Změna stavu ostatních rezerv – dovolená  -1 614  1 810

Změna stavu ostatních rezerv – záruky a ostatní  -18 099  32 203

Celkem  -19 713  34 013

4.18. Ostatní provozní výnosy
(údaje v tis. Kč)

  Období do 31. 12. 2020  Období do 31. 12. 2019

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 42 841 4 022

Tržby z prodaného materiálu 25 037 1 352

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 740 61 908

Náhrady mank a škod na provozním majetku, pojištovna –  
plnění za škody apd. 9 612 3 532

Jiné provozní výnosy 8 740 4 953

Celkem 89 970 75 767

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku představují zejména tržby z prodeje stavebního dvoru Vrbenská ve výši 31 000 tis. Kč.

4.19. Dotace
Společnost přijala v roce 2020 dotace v hodnotě 1 178 tis. Kč. Část dotace ve výši 675 tis. Kč je určena na spolupráci  
s ČVUT – Stavební fakultou od dotačního programu Epsilon. Částka 503 tis. Kč byla získána z programu ANTIVIRUS. 
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4.16. Services

 (in CZK thousand)

  Year ended 31. 12. 2020  Year ended 31. 12. 2019

Repairs and maintenance  39,098  34,480

Travel expenses  25,908  27,866

Entertainment expenses  2,306  4,308

Telephone, fax, Internet  4,694  4,931

Low-value intangible assets put into use  5,503  4,515

Rental and borrowing costs for construction projects  86,951  119,224

Audit, tax, legal and other consulting*  8,826  8,828

Waste disposal  275,969  78,343

Operating and financial leases  71,067  66,559

Transport costs  1,262  1,451

Advertising  4,848  6,065

Other construction services  41,253  63,116

Other  319,234  161,637

Total  886,919  581,323

 *Note – the fee paid to the statutory auditor is specified in the parent company’s consolidated financial statements.

4.17. Provisions Relating to Operating Activities and Complex Prepaid Expenses 
 (in CZK thousand)

  Year ended 31. 12. 2020  Year ended 31. 12. 2019

Change in other provisions – holidays  (1,614)  1,810

Change in other provisions – guarantees and other  (18,099)  32,203

Total  (19,713)  34,013

4.18. Miscellaneous Operating Revenues
 (in CZK thousand)

  Year ended 31. 12. 2020  Year ended 31. 12. 2019

Sales from fixed assets 42,841 4,022

Sales of material 25,037 1,352

Contractual penalties and default interest 3,740 61,908

Compensation for deficits and damage of operating assets; insurance company –
damage claims, etc. 9,612 3,532

Miscellaneous operating revenues 8,740 4,953

Total 89,970 75,767

Sales from fixed assets primarily comprise sales from the Vrbenská construction yard of TCZK 31,000.

4.19. Subsidies
In 2020, the Company accepted subsidies of TCZK 1,178. A part of the subsidy of TCZK 675 is intended for cooperation  
with the Czech Technical University – the Faculty of Civil Engineering, and originates from the Epsilon subsidy programme.  
TCZK 503 was obtained from the ANTIVIRUS programme. 



Výroční zpráva 
Annual Report 2020 
HOCHTIEF CZ a. s. 

88

4.20. Ostatní provozní náklady 
(údaje v tis. Kč)

  Období do 31. 12. 2020  Období do 31. 12. 2019

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 11 097 478

Zůstatková cena prodaného materiálu 26 884 1 257

Daně a poplatky 6 111 7 808

Dary 226 438

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 34 115 29 704

Ostatní pokuty a penále 35 426

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky 120 3 583

Jiné provozní náklady 27 318 41 248

Celkem (mimo Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období) 105 906 84 942

4.21. Ostatní finanční náklady 
(údaje v tis. Kč)

  Období do 31. 12. 2020  Období do 31. 12. 2019

Kurzové ztráty 4 655 2 183

Bankovní výlohy 27 010 21 775

Celkem 31 665 23 958

 

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2020 a 2019 je následující:

2020 (údaje v tis. Kč)

 
 Počet  Mzdové  

náklady 
 Soc. a zdrav. 
zabezpečení

 Dohadná položka  
na výplatu odměn 

 Ostatní  
náklady 

 Osobní náklady 
celkem

Zaměstnanci  1 033  578 125  204 575  17 592  14 031  814 323

Vedení společnosti  7  20 144  4 715  11 489  9 373  45 721

Celkem  1 040  598 269  209 290  29 081  23 404  860 044

 

2019 (údaje v tis. Kč)

 
 Počet  Mzdové  

náklady 
 Soc. a zdrav. 
zabezpečení

 Dohadná položka  
na výplatu odměn 

 Ostatní  
náklady 

 Osobní náklady 
celkem

Zaměstnanci  1 093  572 181  201 039  8 280  13 941  795 441

Vedení společnosti  7  21 959  4 917  10 441  8 076  45 393

Celkem  1 100  594 140  205 956  18 721  22 017  840 834

 
Počet zaměstnanců vychází z průměrného 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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4.20. Miscellaneous Operating Expenses 
 (in CZK thousand)

  Year ended 31. 12. 2020  Year ended 31. 12. 2019

Net book value of sold fixed assets 11,097 478

Net book value of sold material 26,884 1,257

Taxes and charges 6,111 7,808

Gifts 226 438

Contractual penalties and default interest 34,115 29,704

Other penalties and fines 35 426

Write-off of receivables and transferred receivables 120 3,583

Miscellaneous operating revenues 27,318 41,248

Total (excluding provisions relating to operating activities  
and complex prepaid expenses) 105,906 84,942

4.21. Other Financial Expenses 
 (in CZK thousand)

  Year ended 31. 12. 2020  Year ended 31. 12. 2019

Foreign exchange losses 4,655 2,183

Banking fees 27,010 21,775

Total 31,665 23,958

5. EMPLOYEES, MANAGEMENT AND STATUTORY BODIES

5.1. Personnel Expenses and Number of Employees
The average number of employees and executives in 2020 and 2019 was as follows:
 

2020  (in CZK thousand)

 
 Number  Payroll 

 expenses
 Social security and 

health insurance
 Estimated payable 

for bonuses
 Other  

 expenses
 Total personnel 

expenses

Employees  1,033  578,125  204,575  17,592  14,031  814,323

Executives  7  20,144  4,715  11,489  9,373  45,721

Total  1,040  598,269  209,290  29,081  23,404  860,044

 

2019  (in CZK thousand)

 
 Number  Payroll 

 expenses
 Social security and 

health insurance
 Estimated payable 

for bonuses
 Other  

 expenses
 Total personnel 

expenses

Employees  1,093  572,181  201,039  8,280  13,941  795,441

Executives  7  21,959  4,917  10,441  8,076  45,393

Total  1,100  594,140  205,956  18,721  22,017  840,834

 
The number of employees is based on the average headcount. Company‘s management includes the Company’s chief executive officer, 
and the directors of the individual departments and divisions. 
The columns “Payroll expenses” and “Social security and health insurance” include figures which have been entered in the payroll 
register. The estimated figures which have not been entered in the payroll register are included in “Estimated payables for bonuses” 
(including insurance).
“Other expenses” include remuneration paid to the members of the Company’s bodies and other social costs.
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5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
V roce 2020 a 2019 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů následující půjčky a odměny nad rámec 
základního platu:

2020 (údaje v tis. Kč)

  Představenstvo  Dozorčí rada  Členové řídících orgánů 

Příspěvky na životní a důchodové pojištění  120  0  95

Základní odměny za výkon funkce a bonusy  9 253  120  0

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely 
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)  443  0  786

 

2019 (údaje v tis. Kč)

  Představenstvo  Dozorčí rada  Členové řídících orgánů 

Příspěvky na životní a důchodové pojištění  120  0  95

Základní odměny za výkon funkce a bonusy  7 991  85  0

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely 
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)  487  0  782

6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Ekologické závazky 
K 31. 12. 2020 nebyl proveden ekologický audit. Vedení společnosti však nepředpokládá významné budoucí závazky související se 
škodami způsobenými minulou činností.

Bankovní záruky
K 31. 12. 2020 společnost v souvislosti se svými aktivitami a smluvními vztahy čerpala bankovní záruky v celkové výši 3 261 210 tis. Kč 
(k 31. 12. 2019 ve výši 3 637 403 tis. Kč).

7. VÝZNAMNÁ UDÁLOST

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace šíření nákazy koronaviru za pandemii a dne 12. března 2020 vyhlásila 
česká vláda nouzový stav. V reakci na potenciálně závažnou hrozbu, kterou COVID-19 představuje pro veřejné zdraví, přijaly orgány 
státní správy České republiky opatření k zastavení šíření pandemie. Bylo zavedeno omezení přeshraničního pohybu lidí, omezení 
vstupu pro cizince a dočasně se uzavřela některá průmyslová odvětví s tím, že na další vývoj se čeká. Jedná se zejména o aerolinky 
a železnice, které přerušily mezinárodní přepravu osob, dále byly zavřeny školy, univerzity, restaurace, kina, divadla, muzea a sportovní 
zařízení a také maloobchody vyjma obchodů s potravinami, obchodů se smíšeným zbožím a lékáren. Kromě toho se hlavní výrobci 
v automobilovém průmyslu rozhodli pozastavit svůj provoz jak v České republice, tak i v ostatních evropských zemích. Některé 
společnosti v České republice rovněž nařídily svým zaměstnancům, aby zůstali doma, a svou podnikatelskou činnost omezily či 
dočasně pozastavily.

Mezi širší ekonomické dopady těchto událostí patří:
   Narušení podnikatelské a hospodářské činnosti v České republice s následným dopadem na nižší i vyšší stupně dodavatelského řetězce;
   Významné narušení obchodní činnosti v konkrétních odvětvích jak v rámci České republiky a na trzích, jež jsou značně závislé na 

zahraničním dodavatelském řetězci, tak i u exportně orientovaných podniků závislých na zahraničních trzích. Postižená odvětví zahrnují 
obchod a dopravu, cestování a turistiku, zábavní průmysl, výrobu, stavebnictví, maloobchod, pojišťovnictví, školství a finanční sektor;

   Významný pokles poptávky po zbytných statcích a službách;
   Nárůst hospodářské nejistoty, jež se odráží v proměnlivějších cenách aktiv a směnných kurzech.
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5.2. Loans, Borrowings, and Other Benefits Provided
In 2020 and 2019, the members of the Company’s Executive Board of directors, Supervisory Board and management received 
the following loans and bonuses in addition to their basic salaries:

2020  (in CZK thousand)

 
 Executive Board  

of directors
Supervisory  

Board
 Members  

of management bodies 

Life and pension insurance contributions  120  0  95

Remuneration  9,253  120  0

Cars/other movable and immovable assets to be used for private purposes  
(this figure increases the employees’ tax base)  443  0  786

 

2019  (in CZK thousand)

 
 Executive Board  

of directors
 Supervisory  

Board
 Members  

of management bodies 

Life and pension insurance contributions  120  0  95

Remuneration  7,991  85  0

Cars/other movable and immovable assets to be used for private purposes  
(this figure increases the employees’ tax base)  487  0  782

6. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

Environmental Liabilities 
As at 31 December 2020, no environmental audit was carried out. The Company’s management anticipates no material future liabilities 
arising from damage caused by prior activities.

Bank Guarantees
As at 31 December 2020, the Company used bank guarantees in totalling TCZK 3,261,210 (as at 31 December 2019 – TCZK 3,637,403) 
in relation to its activities and contractual relations.

7. MATERIAL EVENT

On 11 March 2020, the World Health Organisation declared the coronavirus outbreak a pandemic, and the Czech government declared a state 
of emergency on 12 March 2020. Responding to the potentially serious threat COVID-19 presents to public health, the Czech government  
took measures to contain the outbreak, including introducing restrictions on the cross-borders movement of people, entry restrictions  
on foreign visitors and the emergency lockdowns of certain industries, pending further developments. In particular, airlines and railways 
suspended the international transport of people; schools, universities, restaurants, cinemas, theatres, museums and sport facilities, as well  
as retailers excluding food retailers, grocery stores and pharmacies, were closed. In addition, major manufacturers in the automotive  
industry decided to temporarily shut down their operations in both the Czech Republic and other European countries. Some businesses  
in the Czech Republic have also instructed employees to remain at home and have curtailed or temporarily suspended business operations.

The wider economic impacts of these events include:
   Disruption to business operations and economic activity in the Czech Republic, with a cascading impact on both upstream 

and downstream supply chains;
   Significant disruptions to businesses in certain sectors, both within the Czech Republic and in markets with a high 

dependence on foreign supply chains as well as to export-oriented businesses with a high reliance on foreign markets; 
affected sectors include trade and transportation, travel and tourism, entertainment, manufacturing, construction, retail, 
insurance, education and the financial sector;

   A significant decrease in demand for non-essential goods and services;
   An increase in economic uncertainty, reflected in more volatile asset prices and currency exchange rates.
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Z programu Antivirus vyhlášeného českou vládou využila společnost příspěvky, které mají pomoci čelit negativním dopadům pandemie 
COVID-19 na společnost. 

Společnost působí v odvětví stavební výroby, jež nebylo významným způsobem ovlivněno pandemií COVID-19. V průběhu roku 
realizovala Společnost relativně stabilní tržby a ve výsledku nedošlo k přerušení její činnosti ani dodávek. Na základě informací veřejně 
dostupných k datu, kdy byla tato účetní závěrka sestavena, posoudilo vedení možný vývoj pandemie a její předpokládaný dopad na 
Společnost a ekonomické prostředí, ve kterém působí, včetně opatření již zavedených českou vládou a vládami ostatních zemí, kde sídlí 
hlavní obchodní partneři a zákazníci Společnosti.

S cílem zajistit nepřerušený provoz a ochránit likviditu Společnosti zavedlo vedení řadu opatření. Patří mezi ně zejména:
   zavedení práce z domova na základě principu pravidelného střídání pro všechny administrativní pracovníky;
   zaměstnanci ve výrobě byli proškoleni v dodržování přísných preventivních opatření včetně udržování odstupu od lidí;
   dohody s alternativními dopravními společnostmi k zajištění nepřetržité distribuce produktů;
   úprava rozsahu činností Společnosti v reakci na očekávaný pokles v segmentu pozemního stavitelství;
   snížení plánovaných investičních výdajů pro následujících 12 měsíců na částku 25 mil. Kč, pokrývající nevyhnutelné obměny 

výrobního zařízení;
   zahájení procesu prolongace stávajících a získání dodatečných úvěrových linek.

Na základě aktuálně veřejně dostupných informací, stávajících klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti a s ohledem na opatření 
přijatá vedením neočekáváme bezprostřední významný negativní dopad pandemie COVID-19 na Společnost, její fungování, finanční 
situaci a výsledek hospodaření. Nemůžeme však vyloučit eventualitu, že delší období uzavírek, zpřísnění daných opatření nebo následný 
negativní dopad těchto opatření na ekonomické prostředí, v němž působíme, nebude mít negativní vliv na Společnost, její finanční 
situaci a výsledek hospodaření ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Danou situaci nadále pečlivě sledujeme a budeme reagovat 
tak, abychom zmírnili dopad těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje. 

8. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Od 4. ledna 2021 má společnost nového člena představenstva Davida Alonsa Rodrígueze.
Žádné další následné události, které by měly významný dopad na účetní závěrku, nenastaly.
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The Company used contributions from the Antivirus programme announced by the Czech Government, which are aimed to help 
overcome the negative impacts of the COVID-19 the Company reported on society. 

The Company operates in the construction industry, i.e. a sector that has so far not been significantly affected by the outbreak  
of COVID-19. Over the last few weeks, the Company achieved relatively stable sales and its operations including supplies have 
ultimately not been interrupted. Based on publicly available information as at the date of preparation of these financial statements, 
management has considered the potential development of the outbreak and its expected impact on the Company and the economic 
environment in which the Company operates, including the measures already taken by the Czech government and governments  
in other countries where the Company’s major business partners and customers are located.

To safeguard uninterrupted operating activities and the Company’s liquidity position, management has implemented a number  
of measures, notably including: 
   implementation of a rotational work-from-home programme for all administrative, sales, and procurement department employees,
   training of construction workers to adhere to strict precautionary standards including social distancing,
   arrangements with alternative transportation companies to ensure the uninterrupted distribution of products,
   adjustments to the scale of Company operations to respond to possible decreases in demand for the Company’s products,
   reduction in capital expenditure commitments within the following 12 months to CZK 25 million related to unavoidable replacements 

of manufacturing equipment,
   initiation of processes to extend any existing and secure additional credit lines.

Based on currently publicly available information, the Company’s current KPIs, and in view of the measures adopted by 
the management, we do not anticipate a direct immediate and significant adverse impact of the COVID-19 outbreak on the Company,  
its operations, financial position and operating results. However, we cannot preclude that extended lockdown periods, any escalations 
of the implemented emergency measures, or the consequential adverse impact of such measures on the economic environment we 
operate in will have an adverse effect on the Company, its financial position, and operating results in the medium and longer term.  
We continue to monitor the situation closely and will respond to mitigate the impact of such events and circumstances as they occur. 

8. SUBSEQUENT EVENTS

On 4 January 2021, David Alonso Rodríguez became a new member of the Executive Board of directors.
No other subsequent events have occurred since the balance sheet date that would have any material impact  
on the financial statements.
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Základní údaje o společnosti za rok 2020

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 466 78 468 
DIČ: CZ46678468
Registrace u Městského soudu Praha,  
oddíl B, vložka 6229
Tel.: +420 257 406 000
E-mail: info@hochtief.cz
ID datové schránky: p49cezi
www.hochtief.cz

divize Pozemní stavby Čechy
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 051
E-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz

závod Jih
Okružní 544, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 729 111
E-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz

závod Speciální činnosti
Chýnovská 714, 391 11 Planá nad Lužnicí
Tel.: +420 381 497 111 
E-mail: pozemni.stavby@hochtief.cz

divize Pozemní stavby Morava
Sokolská tř. 2800/99 
702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 310 202
E-mail: morava@hochtief.cz

divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 301
E-mail: dopravni.stavby@hochtief.cz

divize Stavební služby
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 081
E-mail: info@hochtief.cz

HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 940 434 708
E-mail: info@hochtief.sk

Organizační složka
HOCHTIEF CZ a.s.,  
organizačná zložka Slovensko
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 940 434 708
E-mail: info@hochtief.sk

Kapitálové účasti
Garden Center Invest s.r.o.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Borská pole development s.r.o.
Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

HOCHTIEF CZ - servis s.r.o.
náměstí Tomáše Bati 424/2, 391 02 Sezimovo Ústí
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HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5
Company ID No.: 466 78 468  
Tax ID No.: CZ46678468
Registered with the Municipal Court in Prague,
Section B, Insert 6229
Phone No.: +420 257 406 000
Email address: info@hochtief.cz
Data box ID: p49cezi
www.hochtief.cz

Division Building Bohemia
Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5
Phone No.: +420 257 406 051
Email address: pozemni.stavby@hochtief.cz

Operation South
Okružní 544, 370 04 České Budějovice
Phone No.: +420 387 729 111
Email address: pozemni.stavby@hochtief.cz

Plant Special Activities 
Chýnovská 714, 391 11 Planá nad Lužnicí
Phone No.: +420 381 497 111
Email address: pozemni.stavby@hochtief.cz

Division Building Moravia 
Sokolská tř. 2800/99  
702 00 Ostrava 
Phone No.: +420 597 310 202
Email address: morava@hochtief.cz

Division Traffic Infrastructure 
Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5
Phone No.: +420 257 406 301
Email address: dopravni.stavby@hochtief.cz

Division Construction Services
Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5 
Phone No.: +420 257 406 081
Email address: info@hochtief.cz

HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovak Republic 
Phone No.: +421 940 434 708
Email address: info@hochtief.sk

Organisational unit
HOCHTIEF CZ a.s.,  
organizačná zložka Slovensko
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovak Republic 
Phone No.: +421 940 434 708
Email address: info@hochtief.sk

Capital interests 
Garden Center Invest s.r.o.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Prague 5

Borská pole development s.r.o.
Plzeňská 3217/16, 150 00 Prague 5

HOCHTIEF CZ - servis s.r.o.
náměstí Tomáše Bati 424/2, 391 02 Sezimovo Ústí
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www.hochtief.cz
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