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PROFIL SPOLEČNOSTI
Profil společnosti
Firma EDIKT vznikla v roče 1991 jako společnost s rúčením omezenym. Zamerila se predevsím na
realizači pozemníčh a inzenyrskyčh staveb a staveb dopravníčh se spečializačí na zelezniční stavby. Praxe
velmi brzy úkazala, ze pro zajistení kompletníčh dodavek pračí a staveb búde nútne predmet činnosti
rozsírit. Stalo se tak v roče 1995, kdy EDIKT rozsíril predmet sve činnosti o prače v oblasti zabezpečovačí
a sdelovačí tečhniky, telekomúnikační tečhniky a montaze elektroinstalačí.
V lednú rokú 1998 doslo k transformači firmy EDIKT, do te doby společnosti s rúčením omezenym, na
akčiovoú společnost. Profesionalizače společnosti pokračovala dale. V dúbnú rokú 2000 se podarilo získat
čertifikat potvrzújíčí zavedení systemú rízení jakosti podle normy ISO 9001. V nasledújíčíčh letečh byla
EDIKT a. s. proverena a shledana splnújíčí pozadavky norem ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEČ 27001
a ISO 26000. Tato prestizní osvedčení zarúčújí kvalitú v oború a stala se vizitkoú EDKTú a jeho profesní
činnosti. Svoji vahú ma take fakt, ze EDIKT a. s. je rovnez proverena Narodním bezpečnostním úradem dle
zakona č. 412/2005 Sb., o očhrane útajovanyčh informačí a o bezpečnostní zpúsobilosti.
V soúčasnosti se společnost EDIKT a. s. zamerúje predevsím na kompletní dodavky dopravníčh a
pozemníčh staveb. V soúladú s tím a take s ohledem na meníčí se podmínky trhú, predevsím na
permanentne rostoúčí pozadavky zakazníkú na kvalitú prače a striktní dodrzovaní dohodnútyčh časovyčh
harmonogramú jednotlivyčh zakazek, začalo klast vedení společnosti značny dúraz na vybavení firmy
novym a moderním tečhnologičkym vybavením s vysokoú míroú provozní spolehlivosti. Tento postúp
společne se zkúsenostmi a odbornymi znalostmi zamestnančú firmy se stal staloú zarúkoú kvality prače
firmy EDIKT a. s.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Zakladní údaje o společnosti
Nazev společnosti:

EDIKT a. s.

Sídlo:

Česke Búdejoviče, Rúdolfovska 461/95, PSČ 370 01

Identifikační číslo:

251 72 328

Pravní forma:

akčiova společnost

Den zapisú:

28. 01. 1998

Zapis:

Krajsky soúd v Českyčh Búdejovičíčh, oddíl B, vlozka 904

Zakladní kapital:

6.945.000,- Kč

Splačeno:

100 %

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
•

Provadení staveb, jejičh zmen a odstranovaní

•

Projektova činnost ve vystavbe

•

Opravy silničníčh vozidel

•

Poskytovaní tečhničkyčh slúzeb k očhrane majetkú a osob

•

Provozovaní drazní dopravy

•

Hostinska činnost

•

Zamečničtví, nastrojarství

•

Kovarství, podkovarství

•

Silniční motorova doprava

•

Montaz, opravy, revize a zkoúsky električkyčh zarízení

•

Vyroba, občhod a slúzby neúvedene v prílohačh 1 – 3 zivnostenskeho zakona

•

Vyroba, instalače, opravy električkyčh strojú a prístrojú, elektroničkyčh a telekomúnikačníčh
zarízení

•

Vnitrozemska vodní doprava

•

Prodej kvasneho lihú, konzúmního lihú a lihovin

AKCIE
•

66 ks kmenove akčie na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 100.000 Kč

•

32 ks kmenove akčie na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 10.000 Kč

•

22 ks kmenove akčie na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 1.000 Kč

•

6 ks kmenove akčie na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 500 Kč

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI
Občhodní korporače se podrídila zakonú jako čelkú postúpem podle § 777 odst. 5 zakona č. 90/2012 Sb.,
o občhodníčh společnostečh a drúzstvečh.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Na začatkú rokú 2016 se úskútečnila fúze EDIKT a. s. se společností Kovodest s. r. o. Na zaklade projektú
vnitrostatní fúze sloúčením ze dne 25. 1. 2016 doslo ke sloúčení, pri nemz na společnost EDIKT a. s.,
jakozto společnost nastúpničkoú, preslo jmení zanikajíčí společnosti Kovodest s. r. o., se sídlem Česke
Búdejoviče, Kpt. Nalepky 1711, PSČ 370 08, IČ 251 97 894.
Společnost nema organizační slozkú podnikú v zahraničí.
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statútarní organy, vedení společnosti a organizační strúktúra
STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Statútarním organem je predstavenstvo. Predstavenstvo je tvoreno temito členy:
Predseda predstavenstva:

Pavel Dolansky

Místopredseda predstavenstva:

Radim Blaha

Člen predstavenstva:

Ing. Pavel Stindl

Člen predstavenstva:

Ing. Jan Velikovsky

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada je kontrolním organem společnosti, ktery dohlízí na vykon púsobnosti managementú a
úskútečnovaní podnikatelske činnosti. V hospodarskem roče 2015/2016 byla zastoúpena temito členy:
Predseda dozorčí rady:

Ing. Ivan Mísek

Člen dozorčí rady:

Ing. David Ríha

Člen dozorčí rady:

Ing. Hana Belohlavova

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Generalní reditel:

Pavel Dolansky

Ekonomičky reditel:

Radim Blaha

Občhodní reditel:

Ing. Jan Velikovsky

Vykonny reditel:

Ing. Pavel Stindl

Reditel divize kolejove stavby:

Ing. Zdenek David

Reditel divize pozemní stavby:

Ing. David Ríha

Reditel divize inzenyrske stavby:

Ing. Tomas Mraček

Reditel divize nakúp a slúzby:

Jan Velísek

Stranka 4

STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2015/2016
Zprava o činnosti společnosti v HR 2015/2016
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
Zakladní občhodní aktivity společnosti EDIKT a. s. probíhaly v hospodarskem roče 2015/2016 v nasledújíčíčh oblastečh:
•

dopravní stavby,

•

pozemní stavby,

•

elektroinstalače, sdelovačí a zabezpečovačí montaze

•

úbytovačí a hostinska činnost.

Vykon českeho stavebničtví navazal na rúst z lonska a po víče nez sesti letečh se mú opet začína darit.
Stavební prodúkče v roče 2015 meziročne vzrostla o 7,1 %. Ve srovnaní s rokem 2008 je ale prodúkče
stale o 16,3 % nizsí, nez kdyz byla na svem vrčholú. Tahoúnem čeleho odvetví bylo inzenyrske stavitelství,
doslo k meziročnímú zvysení o 17,1 %. Za temito dobrymi vysledky stojí zejmena obnovena investiční
politika statú a snaha o vyčerpaní dotačí z fondú EÚ do konče rokú 2015. Navzdory silne poptavče po
bydlení, podporovane snadno dostúpnymi hypotekami a nízkymi úrokovymi sazbami, vzrostla prodúkče
pozemního stavitelství poúze o 2,6 %.
Úplynúly rok byl pro nasi společnost spečifičky, neboť byl ve znamení obrovskeho narústú inzenyrskyčh
staveb z dúvodú dočerpavaní EÚ fondú, a to se pozitivne odrazilo na čelkovem hospodarení nasí
společnosti. V tomto roče bylo dosazeno obratú ve vysi 1.203 mil. Kč, čoz predstavúje meziroční narúst o
29 %. Vykony vzrostly o 33,8 % na 1.229 mil. Kč, a tím byl i prekročen plan o 29 %. Doslo ke koúpi 100%
podílú ve společnosti KOVODEST s. r. o., ktera se zabyva zamečničkoú vyroboú a v búdoúčnú by se mela
stat soúčastí nasí společnosti.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2015/2016

Pro divizi 21 – kolejove stavby, byl tento rok víče nez úspesny, dosahla sveho maxima v historii čele
společnosti. Čele se to take projevilo ve vytízenosti, nedostatkú kapačit nejen strojníčh, ale i lidskyčh
zdrojú. Divize zvysila sve vykony temer o 57 % na 899.905 tis. Kč. Tomú take odpovída nove rozlození
podílú jednotlivyčh divizí na čelkovyčh vykonečh společnosti. Vykony teto divize prestavújí 73 %
čelkovyčh vykonú společnosti. Divize 22 – pozemní stavby, realizovala zakazky spíse mensího čharakterú,
a to se take odrazilo v propadú vykonú, ty se snízily o 37,8 % na 116.419 tis. Kč. Její podíl na čelkovyčh
vykonečh společnosti klesl na nečelyčh 10 %. Ozivení trhú melo vliv tez na vykony divize 23 – inzenyrske
stavby, i kdyz ne v takove míre, jak jsme očekavali a planovali, ty se meziročne zvysily o 43,8 %. S vykony
181.668 tis. Kč se podílí 15 % na čelkovyčh vykonečh společnosti. Nemaloú roli hraje take divize 24 –
nakúp a slúzby, ktera zajisťúje podpúrne činnosti pro vyrobní divize. Siče se na trzbačh společnosti podílí
jen nepatrne – 1 %, ale díky ní mohoú ostatní divize radne a včas realizovat sve stavby.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2015/2016
Pro rok 2016 je očekavany rúst sektorú o 4,5 %. Klíčova búde aktivita soúkromyčh investorú a
v neposlední rade take legislativa, napríklad zakon o zadavaní verejnyčh zakazek nebo EIA (posúzovaní
vlivú staveb na zivotní prostredí). Veríme, ze nastartovany rúst búde pokračovat i v nasí společnosti a
búde dosazeno dobryčh vysledkú na vsečh nasičh divizíčh.
Divize Hotel RELAX je jiz pevne začlenena do nasí organizační strúktúry a i dalsí rok jejího fúngovaní byl
úspesny. Čelkove trzby vzrostly o 20,1 % na 13.874 tis. Kč a byly tvoreny z 57 % trzbami za úbytovaní a
39 % trzbami z restaúrače. V kvetnú doslo ke koúpi vedlejsího penzionú Horizont stojíčího ú plaze a
hoteloveho prístaviste. Od podzimú zde probíha rozsahla rekonstrúkče a v novem hospodarskem roče ma
rozsírit kapačitú resortú. I v nasledújíčíčh letečh lze očekavat dalsí rozvoj a rúst teto divize.

Cíle pro hospodářský rok 2016/2017
•

zabezpečení zakazek na vsečhny divize

•

zefektivnení činnosti občhodního oddelení

•

ryčhle a kvalitní zpračovaní nabídek a vyhodnočovaní vysledkú

•

pevna občhodní strategie k dodavatelúm

•

dúraz na kvalitú stavebníčh pračí

•

zvysení obsazenosti hotelú mimo hlavní sezonú a rozsírení kapačit pro hlavní letní sezonú

•

stabilizače pračovního kolektivú hotelú, zajistit provoz hotelú po čely rok

•

zvysit trzby hotelove restaúrače a rentabilitú F&B úsekú a čeleho hotelú
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2015/2016
Významné události po datu účetní závěrky
V hospodarskem roče 2016/2017 je očekavan nizsí objem vypisovanyčh vyberovyčh rízení na stavební
prače v sektorú verejnyčh zakazek oború dopravního stavitelství, predevsím ú drazníčh zakazek a
investora Spravy zelezniční dopravní česty. V mesíči dúbnú jsme dokončili fúzi dčerine společnosti
KOVODEST s. r. o. s materskoú společností EDIKT. V mesíči kvetnú jsme zprovoznili aútomatičkoú strojní
podbíječkú APK zakoúpenoú z investičního úverú ú Komerční banky ve vysi 20 mil. Kč. V mesíči červnú
jsme dokončili rekonstrúkči penzionú Majak v Dolní Vltaviči a zakomponovali jsme tyto nove úbytovačí
kapačity do prodejní strategie hoteloveho resortú Relax.

Stranka 9

ZAMĚSTNANOST, MZDY, PRODUKTIVITA PRÁCE
Zamestnanost, mzdy, prodúktivita prače
Zvysena stavební aktivita se zatím moč neodrazí ve vytvarení novyčh pračovníčh pozič. V nasí společnosti
doslo poúze k nepatrnemú zvysení počtú zamestnančú, a to hlavne na divizi 21 – kolejove stavby, ktera
zaznamenala v úplynúlem roče velky narúst zakazek, zde bylo prijato 6 novyčh pračovníkú. K 31. 3. 2016
jsme meli 198 stalyčh zamestnančú, z toho 111 delníkú a 87 TH pračovníkú. V sezone byly prílezitostne
kratkodobe prače a vypomoči reseny formoú dohod o provedení prače.

Vzdelanostní a vekova strúktúra zamestnančú se nezmenily. Prevazújí zamestnanči strední generače se
stredním vzdelaním úkončenym matúritoú a stredním vzdelaním bez matúrity. Strúktúra vzdelanosti
odpovída skladbe profesí ve stavebničtví a hotelničtví. Prúmerny vek ve společnosti je 41 let.
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ZAMĚSTNANOST, MZDY, PRODUKTIVITA PRÁCE
Jako kazdy rok i letos jsme venovali pozornost vzdelavaní zamestnančú. System vzdelavaní je zameren na
vsečhny profesní kategorie. Prúbezne pripravújeme periodička skolení a prezkúsovaní v ramči rozvoje
profesní zpúsobilosti, zajisťújeme odborne kúrzy a seminare na zaklade aktúalníčh vzdelavačíčh potreb.
Vyhody a benefity pro zamestnanče, kterymi se společnost snazí zvysovat jejičh motivači, byly nastaveny
ve stejnem rozsahú jako v predčhazejíčíčh letečh. Zamestnančúm poskytújeme tyden dovolene na
zotavenoú navíč, napoje na pračovisti, príspevek na stravovaní, prí spevek na zivotní pojistení, moznost
úzívat slúzební aúto k soúkromym účelúm a volne vstúpenky na vybrane sportovní zapasy. Vybranym
zamestnančúm hradíme pojistení odpovednosti zamestnanče za skodú zpúsobenoú zamestnavateli.
Prúmerna mesíční nominalní mzda ve stavebničtví vzrostla o 6,4 % a dosahovala vyse 31.675 Kč. V nasí
společnosti zústala prúmerna mzda na stejne úrovni jako v lonskem roče, dosahovala 38.145 Kč.
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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
Politika integrovaneho systemú rízení
Společnost EDIKT a. s. ma zavedeny a čertifikovany integrovany system rízení (dale jen ISR), ktery vyčhazí
z pozadavkú mezinarodníčh norem:
•

ISO 9001:2008 – Systemy managementú kvality – pozadavky

•

ISO 14001:2004 – Systemy environmentalního managementú – spečifikače s navodem na její poúzití

•

ISO/IEČ 27001:2013 – Systemy managementú bezpečnosti informačí – pozadavky

•

BS OHSAS 18001:2007 – Systemy managementú bezpečnosti a očhrany zdraví pri prači – Pozadavky

•

ISO 26000 – Pokyny pro oblast společenske odpovednosti

Vedení společnosti identifikovalo firemní pročesy, vyhlasilo Politikú integrovaneho systemú rízení,
stanovúje pravidelne číle a programy a čely system jednoú ročne prezkoúmava. Údrzení čertifikatú je
prioritním zajmem nejen vedení společnosti EDIKT a. s, ale i vsečh zamestnančú.
Jako čertifikační organ púsobí ve společnosti EDIKT a. s. společnost LL-Č (Čertifičation) s. r. o.
Za čely ISR je zodpovedny manazer ISR – Marie Bratršovská.
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POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE
Politika vyzkúmú a vyvoje
V teto oblasti nevyvíjela firma EDIKT a. s. v úplynúlem hospodarskem roče zadnoú činnost.
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SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
Společenske aktivity
STRATEGIE FIREMNÍHO SPONZORINGU
Nase společnost tradične podporúje kúltúrú a sport a od rokú 2009 se snazíme zamerit svoú pozornost
take na ty, kdo ji potrebújí nejvíče, na mentalne nebo fyzičky postizene spolúobčany, a čílene poskytnoút
konkretní pomoč.

SOCIÁLNÍ SPONZORING
Je to jiz nekolik let, čo jsme navazali úzsí spolúprači s českobúdejovičkoú Arpidoú, čentrem pro
rehabilitači osob se zdravotním postizením, a protoze čítíme, ze tato spolúprače je opravdú smyslúplna, i
v roče 2015 jsme nejenom prispeli na provoz tohoto čentra, ale opet jsme se stali partnerem jiz
VIII. ročníkú Andelske aúkče obrazú malovanyčh detmi z tohoto čentra.

SPOLEČENSKÝ ROZVOJ
Společnost EDIKT se nikdy nesmírila s prohlúbújíčím se korúpčním prostredím, ve kterem jsoú
podnikatelske súbjekty, a zvlaste pak ty púsobíčí v oblasti stavebničtví, núčeny rozvíjet svoji profesní
činnost. My si úvedomújeme, ze poúha kritika tohoto stavú nestačí, a proto jsme se rozhodli aktivne
podporit ty, čo se prosazovaním zčela nezbytnyčh protikorúpčníčh systemovyčh zmen v oblasti verejne
spravy a legislativy, ale i v soúkromem sektorú dloúhodobe a úspesne zabyvají. To je hlavní dúvod, proč i
letos pokračújeme v podpore činnosti Transparenčy International - Česka repúblika.

FINANČÍ POMOC V OBLASTI KULTURY
V úplynúlem hospodarskem roče jsme podporili dve velmi zajímave údalosti v nasem meste, a to oslavy
750. vyroční mesta Česke Búdejoviče v roče 2015 a akči soúvisejíčí s nasim oborem – pútovní vystavú
k 150. vyročí Spolkú arčhitektú a inzenyrú v Kralovství českem, ktera byla slavnostne zahajena 2. 3. 2016
ve vystavní síni radniče v Českyčh Búdejovičíčh.
Dalsí nase podpora smerovala do divadla. Podporili jsme prazske Divadlo Palače a nezavisloú úmelečkoú
a divadelní společnost Stúdio DVA.

PODPORA SPORTU
Tradične podporújeme motorističky sport. V roce 2013 jsme stáli u zrodu tradice setinových rallye v jižních
Čechách na 4. ročníku South Bohemia Classic. Šestý ročník této veteránské rallye, zařazený do exkluzivního
seriálu Classic Rallye Trophy, doplněný o kategorii exkluzivních sportovních vozidel, se uskutečnil druhý zářijový
víkend 2015 nejen na jihu Čech. Jezdecky i navigačně náročná soutěž odstartovala do první etapy v pátek večer
z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II., odtud posádky zamířily do Hluboké nad Vltavou a poté do
Kaplice na Kaplické slavnosti. Pokračovalo se historickým centrem Českého Krumlova do cíle noční etapy
v hotelu Relax na břehu Lipna v Dolní Vltavici. V rámci sobotní šumavské etapy do Kašperských Hor zavedl
závod účastníky i do sousedního západočeského regionu a poté soutěžní vozy projely také Německem a
Rakouskem.
Prístí rok hodlají poradatele ve sve snaze pokračovat a pripravit pro milovníky staryčh klasičkyčh a
sportovníčh aút a neúprosne tikajíčíčh stopek dalsí ročník a my planújeme opet byt ú toho!
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SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
V zarí 2015 jsme jeste podporili 47. memorial Lúbose Tomíčka v Praze na Markete. Mezinarodní pločhodrazní zavod Memorial Lúbose Tomíčka se jezdí kazdy rok na počest tragičky zesnúleho slavneho českeho
reprezentanta z sedesatyčh let Lúbose Tomíčka. Tentokrat se v Praze na Markete nejlepe prosadil Polak
Przemyslaw Pawlički, z Čečhú se probojoval do finale nakoneč čtvrty Vačlav Milík.
Dalsí nami podporenoú motorističkoú akčí byl v ríjnú 2015 Kart Rače Čúp 2015 – motokarovy zavod pro
dospele i deti konany v Kart Čentrú v Radotíne.
Nejenom kone úkryte pod kapotoú nas zajímají. V ríjnú 2015 jsme podporili konaní dostihoveho dne
Expa-Nails Professional ve Velke Čhúčhli zahrnújíčího čelkem 8 dostihú. První dva byly vyhrazeny
nezvítezivsím dvoúletym koním, sest dalsíčh tvorily vyrovnane handičapy rúznyčh vykonnostníčh
kategorií od sprinterú az po vytrvalečkoú zkoúskú.
Do naseho hledačkú se poprve dostal čúrling. Podporili jsme konaní čúrlingoveho túrnaje pro amatery
Čúrling Čúp 2016, ktery se úskútečnil v Čúrlingove hale Roztyly 22. ledna 2016.
Na sklonkú rokú jsme podporili konaní Mistrovství ČR smísenyčh drúzstev v tenisú, ktere se konalo
18. – 21. 12. 2015 v Prostejove za účasti česke tenisove spičky.
Jiz roky podporújeme sport v nasem sídelním meste. Jsme letitym parterem Volejbaloveho klúbú Česke
Búdejoviče, podporili jsme nase českobúdejovičke hokejisty, prispeli jsme take na zajistení Extraligy
ledního hokeje. Podporújeme vsak nejenom velke sportovní klúby, ale i ty male pro začínajíčí sportovče.
Letos jsme prispeli na rozvoj mladym florbalistúm z FBČ Stíri Česke Búdejoviče.

Ing. Jitka Mískova
PR manazer
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Zprava predstavenstva
HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ROZVAHA
AKTIVA ČELKEM

484.668 tis. Kč

PASIVA ČELKEM

z toho:

484.668 tis. Kč

z toho:

Dloúhodoby majetek

159.737 tis. Kč

Vlastní kapital

148.040 tis. Kč

Obezna aktiva

318.448 tis. Kč

Čizí zdroje

328.060 tis. Kč

Ostatní aktiva

6.483 tis. Kč

Ostatní pasiva

8.568 tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Vynosy čelkem

1.202.990 tis. Kč

Naklady čelkem

1.161.981 tis. Kč

Vysledek hospodarení pred zdanením

41.009 tis. Kč

SPOLEČNOST
Hospodarsky rok 2015/2016 byl pro nasi společnost úspesny, predevsím v oblasti inzenyrskyčh staveb,
kde se dočerpavaly prostredky z evropskyčh fondú. To se projevilo ve vysledkú hospodarení a take
v narústú obratú, ktery byl dokonče vyssí, nez jsme planovali. Divize hotelú Relax se rozsírila o nove
úbytovačí kapačity.

MANAGEMENT KVALITY
Společnost je čertifikovana dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a dle BS OHSAS 18001:2007,
ISO/IEČ 27001:2013 a ISO 26000.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU
Predstavenstvo podava nasledújíčí navrh na rozdelení ziskú:
Dividendy

20.000 tis. Kč

Tantiemy

5.000 tis. Kč

Zbyvajíčí čast ziskú ve sčhvalovačím rízení prevest na nerozdeleny zisk minúlyčh let.

ZÁMĚR 2016/2017
V aktúalním hospodarskem roče se snízil objem vypisovanyčh vyberovyčh rízení na stavební prače
v sektorú verejnyčh zakazek oború dopravního stavitelství, predevsím ú drazníčh zakazek a investora
Spravy zelezniční dopravní česty. Vzhledem k tomú predpokladame nizsí obrat a zisk společnosti i pri
vetsím počtú realizovanyčh zakazek vzhledem k jejičh nizsí prúmerne velikosti. V mesíči dúbnú jsme
dokončili fúzi dčerine společnosti KOVODEST s. r. o. s materskoú společností EDIKT. V mesíči kvetnú jsme
zprovoznili aútomatičkoú strojní podbíječkú APK zakoúpenoú z investičního úverú ú Komerční banky a
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od mesíče června jiz búde mít faktúrovane vykony na nasičh kolejovyčh stavbačh. V mesíči červnú jsme
dokončili rekonstrúkči penzionú Majak v Dolní Vltaviči a zakomponovali jsme tyto nove úbytovačí
kapačitú do prodejní strategie hoteloveho resortú RELAX. Potreba investič v podobe opravy penzionú
Horizont a prípravnyčh stavebníčh pračíčh (ZTV) pro vystavbú 8 apartmanovyčh domú.

Radim Blaha
místopredseda predstavenstva
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Zprava dozorčí rady
Dozorčí rada fúngovala ve stejnem slození jako v minúlem roče, a to Ing. Hana Belohlavova, Ing. David
Ríha jako její členove a Ing. Ivan Mísek jako její predseda.
Jednaní dozorčí rady se úskútečnovala v sídle společnosti v rezimú danem stanovami a potrebami
společnosti. Dozorčí rada se zabyvala problematikoú, ktera jí príslúsí podle stanov společnosti a pračovala
v soúladú s pravomočemi delegovanymi obečne zavaznymi predpisy, zejmena občhodním zakoníkem. Na
jednaníčh v hospodarskem roče 2015/2016 byly projednany informače o hospodarení, stavú a dalsího
smerovaní společnosti. Dozorčí rada dohlízela pravidelne na činnost predstavenstva a sledovala
úskútečnovaní podnikatelske činnosti společnosti. Za období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 nezjistila takove
nesrovnalosti, ktere by zavaznym zpúsobem ohrozovaly finanční a občhodní stabilitú společnosti či se
negativne projevily v hospodarení společnosti. Dale konstatúje, ze v danem období nebylo zjisteno ze
strany organú společnosti porúsení zavaznyčh pravníčh predpisú, stanov společnosti či úsnesení valne
hromady společnosti. Dozorčí rada pozitivne hodnotí spolúprači s predstavenstvem společnosti, ktere
dozorčí radú prúbezne informúje o sve činnosti a o vyznamnyčh skútečnostečh tykajíčíčh se společnosti.
Na svem posledním jednaní projednala dosazeny vysledek hospodarení společnosti v roče 2015/2016
predlozeny predstavenstvem a konstatúje, ze účetní zaverka byla sestavena na zaklade radne vedeneho
účetničtví v soúladú s obečne zavaznymi predpisy. Účetní zaverka byla podrobena externímú aúditú, ktery
provedla společnost ADEÚS Aúdit s. r. o. Aúditorska společnost dosla k zaverú, ze účetní zaverka, je
v soúladú s českymi účetními predpisy, ve vsečh vyznamnyčh aspektečh verne zobrazúje majetek,
zavazky, vlastní kapital, finanční sitúači k 31. 3. 2016 a vysledky hospodarení za rok 2015/2016.
Dozorčí rada vzala na vedomí zpravú a hodnočení aúditorske společnosti. Dale projednala zpravú
predstavenstva za úplynúly rok a nema ke zprave zadne pripomínky nebo vyhrady. Navrh predstavenstva,
aby ze ziskú společnosti za hospodarsky rok 2015/2016 ve vysi 41 009 tis. Kč pred zdanením, byly
vyplačeny dividendy ve vysi 20.000 tis. Kč, tantiemy ve vysi 5.000 tis. Kč a zbyvajíčí čast byla prevedena
na účet nerozdeleneho ziskú minúlyčh let, sčhvalúje, neboť to odpovída pravním predpisúm a stanovam
společnosti. Dozorčí rada doporúčúje valne hromade sčhvalit radnoú účetní zaverkú a navrh
predstavenstva na rozdelení hospodarskeho vysledkú společnosti za rok 2015/2016.

Ing. Ivan Mísek
predseda dozorčí rady
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Účetní zaverka
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 3. 2016 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 3. 2016 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

EDIKT a. s.
k 31. 3. 2016

Obsah přílohy
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
1.3. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
1.4. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
1.5. Pohledávky
1.6. Vlastní kapitál
1.7. Cizí zdroje
1.8. Leasing
1.9. Účtování výnosů a nákladů
1.10. Daň z příjmů
1.11. Dotace
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Opravné položky k majetku
Odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu
Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1.

2.
3.

4.

5.

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Významné události po datu účetní závěrky
Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.6. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Vlastní kapitál
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
4.2. Základní kapitál
Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Stranka 24

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

6.
7.
8.
9.

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.4. Pohledávky a závazky z titulu zádržného
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Rezervy
Výnosy z běžné činnosti
Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
Ostatní položky zisků a ztrát

Obecné údaje
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterými se
stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má
účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno
jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. dubna 2015 a končící dnem 31. března
2016.

1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma: EDIKT a. s.
Sídlo: České Budějovice, Rudolfovská 461/95
Právní forma: akciová společnost
IČO: 251 72 328
Rozhodující předmět činnosti: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Datum vzniku společnosti: 28. 1. 1998
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby

Bydliště, sídlo

Sledované účetní
období

Minulé účetní
období

Podíl

tj. %

podíl

tj. %

Ing. Ivan Míšek

čp. 32, 391 81 Vlkov

2.083.500,-

31 %

2.083.500,-

31 %

Ing. Michal Pavlíček

Č. Budějovice, Jana Hurta 1746/6 2.430.750,-

31 %

2.430.750,-

31 %

Pavel Bratršovský

Č. Budějovice, Roudné 149

32 %

2.430.750,-

32 %

2.430.750,-

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
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V daném období došlo k zapsání dalšího člena představenstva – Ing. Jan Velikovský.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Společnost má sídlo na adrese: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice.
Společnost má jednu provozovnu na adrese: EDIKT a. s., Hotel Relax, Dolní Vltavice 44, 382 26 Horní
Planá.
V tomto hospodářském roce nedošlo ke změnám v organizační struktuře.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Statutárním orgánem je představenstvo:
Pavel Dolanský – předseda představenstva
Radim Bláha – místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl – člen představenstva
Ing. Jan Velikovský – člen představenstva
Dozorčí rada:
Ing. Ivan Míšek – předseda dozorčí rady
Ing. David Říha – člen dozorčí rady
Ing. Hana Bělohlavová – člen dozorčí rady

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Majetková spoluúčast vyšší než 20%

Obchodní firma
společnosti

Sídlo

IČ

Výše podílu na
ZK

CBCZ a. s.

Č.Budějovice,
Rudolfovská 461/95

28075706

100 %

ZEVYP a. s.

Praha 3,
Novovysočanská 2746/1

25172336

44,93 %

25197894

100 %

KOVODEST s.r.o.
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3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem

Sledované
účetní
období
Průměrný počet zaměstnanců

Předchozí
účetní
období

Z toho řídících
pracovníků
Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

198

187

8

7

83.079

79.643

12.484

11.403

Odměny členům statutárních orgánů společnosti

960

1.080

960

1.080

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti

480

480

0

0

28.703

27.266

3.321

3.221

1.151

1.283

40

46

114.373

109.752

15.750

15.750

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

4. Poskytnutá peněžitá či nepeněžitá plnění
V HR 2014/2015 a 2015/2016 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci
žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů k vyhlášce č. 500/2002 Sb.,
kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob - prováděno způsobem A evidence zásob
Výdaj zásob ze skladu je účtován: - cenami zjištěnými aritmetickým průměrem
Ocenění zásob
 oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
- ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:
- přímé náklady, výrobní režii
 oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
- ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:

- cenu pořízení, vedlejší pořizovací
náklady (dopravné, clo, provize,
pojistné, jiné)

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:

- přímé náklady

Účetní jednotka v daném období nevytvořila žádný dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností.

1.3. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které
obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací
ceny.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.

1.4. Ocenění cenných papírů a podílů
Ve sledovaném účetním období firma vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala:
-

cenami pořízení.
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Opravné položky k finančnímu majetku jsou tvořeny k datu účetní závěrky za každou investicí
samostatně. Při jejich stanovení je posuzována výše vlastního kapitálu dceřiné společnosti a podílu
mateřské společnosti na dané společnosti. Opravná položka se tvoří v případě, že podíl na vlastním
kapitálu dceřiné společnosti je nižší než nominální hodnota upsaného vkladu do dceřiné společnosti.

1.5. Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.
Na základě posouzení vymahatelnosti jsou k pohledávkám po lhůtě splatnosti vytvářeny opravné
položky.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

1.6. Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny ze zisku společnosti při jeho rozdělování rozhodnutím valné
hromady.
Společnost vytváří rezervní fond, který byl vytvořen z čistého zisku společnosti až do výše 20 %
základního kapitálu. Zákonný rezervní fond byl vytvořen v plné výši.

1.7. Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika
v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení
věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i
část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

1. 8. Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje
v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu
končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

1. 9. Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
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1. 10. Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady nezdaňované výnosy. Dále se
zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na
realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmu.

1. 11. Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá
na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení
dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní
náklady na pořízení.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nepořídila majetek, který by oceňovala reprodukční
pořizovací cenou.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období došlo ke změně metody vytváření rezervy na dovolenou. Nově je
rezerva tvořena i na související náklady na zdravotní a sociální pojištění.

4. Opravné položky k majetku
Druh opravné položky

Způsob stanovení

Zdroj inform. o určení výše OP

Zákonné

Dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách

Inventurní soupis

Účetní

Individuální posouzení vymahatelnosti

Inventurní soupis

Opravné položky k:

Zůstatek k 1.4.

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek k 31. 3.

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
obd.

Minulé
obd.

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
obd.

Minulé
obd.

- finančnímu majetku

2.918

2.006

7.279

1.000

18

88

10.179

2.918

- pohledávkám - zákonné

1.286

1.259

34

71

150

44

1170

1.286

815

16.386

15.737

0

64

15.571

16488

815

- pohledávkám - ostatní
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5. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka
v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Dlouhodobý hmotný majetek

Doba odepisování

Stavby

20 – 50 let

Stroje, přístroje a zařízení

3 – 10 let

Inventář

3 – 20 let

Dopravní prostředky

5 let

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 32a
zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Účetní a daňové odpisy se rovnají.
Dlouhodobý nehmotný majetek

Doba odepisování

Software

36 měsíců

Ocenitelná práva

72 měsíců

Daňové odpisy - použita metoda:

- zrychlená

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 5.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501810
a není evidován.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 5.000,- Kč do 20.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti
na účet 501800 a je sledován v operativní evidenci.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 20.001,- Kč do 30.000,- Kč se účtuje na účty účtové skupiny
02 a je odepisován 2 účetní období.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 30.001,- Kč do 40.000,- Kč se účtuje na účty účtové skupiny
02 a je odepisován 3 účetní období.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 10.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet
518200. Tento majetek je sledován operativní evidencí.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 10.001,- Kč do 30.000,- Kč se účtuje na účty účtové skupiny
01 a je odepisován 2 účetní období.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 30.001,- Kč do 60.000,- Kč se účtuje na účty účtové skupiny
01 a je odepisován 3 účetní období.
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6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se od 1. 11. 2012 oceňují v českých korunách pevným
kurzem stanoveným k 1. dni příslušného měsíce a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy
oceněny kurzem platným k 31. 3. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních
nákladů běžného roku s výjimkou dlouhodobého finančního majetku.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou
hodnotou
K okamžiku sestavení účetní závěrky byly realizovatelné cenné papíry v souladu s příslušenými
ustanoveními zákona o účetnictví oceněny reálnou hodnou. Jako reálná hodnota bylo použito ocenění
tržní hodnotou.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Účetní jednotka neměla žádné doměrky daně z příjmů za minulá účetní období.
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Odložené daň z titulu

Běžné období

Odložený závazek z titulu ZC majetku

Minulé období

-3.229

-2.687

Odložená pohledávka z titulu rezerv a OP k pohledávkám

6.935

7.226

Celkem (+ odl. daň. pohledávka/- odl.daň. závazek)

3.706

4.539

1.3. Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry
Banka

Datum
poskytnutí

KB, a. s.

11. 6. 2014

20.000

30. 6. 2016

O/N PRIBOR + 1,8 % p. a.

KB, a. s.

11. 6. 2014

30.000

30. 6. 2016

O/N PRIBOR + 1,8 % p. a.

KB, a. s.

28. 7. 2014

3.546

30. 6. 2019

PRIBOR 1 + 2,5 % p. a.

KB, a. s.

17. 4 2015

4.100

31. 1. 2020

PRIBOR 1 + 2,5 % p. a.

KB, a. s.

11. 5. 2015

6.528

30. 4. 2020

PRIBOR 1 + 2,35 % p. a.

Oberbank AG

03. 5. 2011

56.730

31. 12. 2016

PRIBOR 1 + 4,25 % p.a.

Oberbank AG

27. 2. 2014

2.350

28. 2. 2017

4. 6. 2013

72

4. 6. 2016

SG Equipment
Finance Czech
Republic s. r. o.

20. 5. 2016

1.546

15. 4. 2018

SWAP 3Y 0,31 % p. a.

SG Equipment
Finance Czech
Republic s. r. o.

20. 8. 2015

6.266

15. 7. 2018

SWAP 3Y 0,31 % p. a.

ČSOB Leasing, a.
s.

Celkem
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k 31.3.2016

131.138

Datum splatnosti

Úročení

4 % p. a.
4,14% p. a.
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1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Důvod dotace

Poskytovatel

Běžné obd.

Minulé obd.

Vyhrazení společensky účel.prac.místa

Úřad práce České republiky

57

311

Vzdělávací aktivity zaměstnanců

Úřad práce České republiky

89

126

2. Významné události po datu účetní závěrky
V aktuálním hospodářském roce se snížil objem vypisovaných výběrových řízení na stavební práce
v sektoru veřejných zakázek oboru dopravního stavitelství, především u drážních zakázek a investora
Správy železniční dopravní cesty. Vzhledem k tomu předpokládáme, že získáme v aktuální HR větší
počet zakázek, ale s menší průměrnou velikostí. V měsíci dubnu jsme dokončili fúzi dceřiné
společnosti Kovodest s mateřskou společností EDIKT. V měsíci květnu jsme zprovoznili automatickou
strojní podbíječku APK zakoupenou z investičního úvěru u Komerční banky a. s. a od měsíce června
již bude mít fakturované výkony na našich kolejových stavbách. V měsíci červnu jsme dokončili
rekonstrukci penzionu Maják v dolní vltavici a zakomponovali jsme tyto nové ubytovací kapacitu do
prodejní strategie hotelového resortu Relax.

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Skupina majetku

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

Pozemky

21.268

19.410

0

0

21.268

19.410

Stavby

106.602

99.599

22.114

19.037

84.488

80.562

Samostatné movité věci a
soubory m.věcí

114.207

100.083

83.959

76.456

30.247

23.627

Jiný dlouhodobý hm. majetek

7

7

0

0

7

7

Oceň.rozdíl k nabyt. majetku

0

0

0

0

0

0

Zálohy na dl.hm.majetek

0

0

0

0

0

0

17.511

11.735

0

0

17.511

11.735

Nedokončený DHM

Parcela č. 278/8 v k. ú. Ševětín je zatížena věcným břemenem ve prospěch společnosti E. ON
Distribuce, a.s. a Telefónica Czech Republic, a. s. Parcely č. 558/1, 569/1, 547/1, 547/71, 558/21,
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558/20 v k. ú. Černá v Pošumaví jsou zatíženy věcným břemenem ve prospěch společnosti E. ON
Distribuce, a. s.

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Skupina majetku

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

3.802

3.746

3.709

3.648

93

98

642

642

632

630

10

12

Výsledky vědecké činnosti

0

0

0

0

0

0

Jiný DNM

0

0

0

0

0

0

Nedokončený DNM

0

0

0

0

0

0

Software
Ocenitelná práva

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního nebo finančního pronájmu
Společnost má najatý dlouhodobý majetek formou operativního leasingu.
Operativní leasing
Číslo
smlouvy

spz
automobilu

automobil

počet
měsíců
(ze
smlouvy)

datum
počátku
smlouvy

pořizovací
cena
u
majitele bez
DPH

splátky
celkem za
HR 15/16

10006311

4AR 5326

Škoda Rapid 1.2 TSI
77kW Elegance M6
hatchback 5 dv.

60

23.4.2015

298 000,15

53 911,02

10111021

4AT 5856

Volkswagen Caddy 1.6
TDI 75kW

48

4.6.2015

390 000,22

84 646,78

10096322

4AT 8541

Volkswagen Caddy 1.6
TDI 75kW

48

4.6.2015

379 899,35

82 589,27

10539211

4AZ 7473

Škoda Superb 2.0 TSI
206kW L&K Combi 4x4
AP A6

48

2.10.2015

913 738,42

88 314,86
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10541511

4AZ 7474

Škoda Octavia 1.4 TSI
110kW DSG Style A7 E6

60

2.10.2015

490 441,76

45 547,31

10541711

4AZ 7475

Škoda Octavia 1.6 TDI
81kW Ambition Combi
M5 E6

54

2.10.2015

388 723,55

42 974,67

10263312

5AA 5709

Dacia Dokker 1.5 dCi
66kW

48

26.10.2015

261 460,31

31 735,25

10511826

5AB 0494

Škoda Octavia 1.6 TDI
81kW Ambition Combi
M5 E6

54

9.11.2015

388 723,55

34 085,47

10680312

5AB 1446

Škoda Superb 2.0 TDI
140kW Style AP A6

48

16.11.2015

657 717,76

56 990,46

10639012

5AC 0109

Škoda Superb 2.0 TDI
140kW Style AP A6

48

4.12.2015

704 436,35

52 919,65

130055794

3AF 5225

Fiat Ducato

48

18.1.2013

1 106 000,00

324
315,60

140043374

1AL 1380

Škoda Fabia 5 dv. kombi
1.2 12V HTTP 51kW
Ambiente Combi

66

1.9.2013

224 774,79

24 674,60

140051605

2AN 7009

Dacia Sandero 5 dv.
hatchback 1.2 Arctica

48

25.11.2011

169 916,67

42 997,09

140051606

2AN 7010

Dacia Sandero 5 dv.
hatchback 1.2 Arctica

48

25.11.2011

169 916,67

40 482,88

140051607

2AP 3111

Dacia Sandero 5 dv.
hatchback 1.2 Arctica

48

7.12.2011

169 916,67

28 470,91

140052556

2AX 9406

Š. Octávia combi 2,0
TDÍ

60

5.6.2012

530 135,90

148
638,39

140052557

2AU 8172

Dácia Logan 1,5

48

24.4.2012

235 420,67

55 853,10

140052920

2AY 0108

Š.Superb 2,0

60

12.6.2012

460 925,00

116
644,44

140053026

2AV 3513

Ford Transit 350 M 2,2

60

27.4.2012

454 697,50

129
264,20

140053027

2AY 1989

Ford Transit 350 L 2,2

60

14.6.2012

496 816,67

171
322,80
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140054300

3AB 9842

Škoda Fabia 5 dv. kombi
1.2 12V HTTP 51kW
Ambition
Champion
Combi

36

1.9.2013

207 222,00

48 517,53

140055121

3AD 4587

Dacia Sandero 5 dv.
hatchback 1.2 Arctica

48

15.11.2012

159 001,67

50 982,30

140055726

3AJ 0382

Ford Transit Connect
PT2 1,8

60

29.3.2013

314 880,00

89 252,40

140055727

3AI 1509

Ford Transit 350 L 2,2

60

6.3.2013

491 148,33

137
467,20

140055728

3AI 1657

Ford Transit 350 L 2,2

60

6.3.2013

491 148,33

137
467,20

140055729

3AI 1668

Ford Transit 350 L Dcí
2,2

60

6.3.2013

491 148,33

147
604,50

140055730

3AI 1490

Ford Transit 4 dv.
Kombi 2.2 TDCi 92kW

60

6.3.2013

491 148,33

150
974,40

140055731

3AJ 6423

Ford Transit Base 350 L
2,2

60

22.4.2013

491 148,33

138
983,70

140057267

3AL 6990

Š.Rapid 1,6

48

7.6.2013

281 563,64

103
980,00

140057580

3AN 0034

Audi A5 2 dv. Cabrio 2.0
TDI 130kW

36

16.7.2013

1 183 471,07

383
895,40

140061037

4AA 8662

Ford Transit 2,2 Tdí

60

29.5.2014

482 928,52

125
719,20

140061038

4AA 8606

Ford Transit 350 M 2,2
TDCÍ

60

29.5.2014

477 235,12

124
152,00

140061039

4AA 6221

Ford Transit 350 L 2,2

60

29.5.2014

458 514,46

111
510,30

140061040

4AA 6415

Ford Transit 350 EF 2,2
TDÍ

60

6.6.2014

535 902,48

139
316,50

140061041

4AC 2743

Š.Rapid 1,6

48

17.6.2014

290 113,22

85 179,60

140061042

4AC 0124

Octávia Combi 2,0

48

5.6.2014

459 489,67

116
209,28

140061173

4AB 0857

Škoda Rapid 1,6

48

6.5.2014

286 036,36

98 897,70
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140061362

4AB 4442

Škoda Rapid 1,2

48

16.5.2014

266 675,21

89 090,40

140064524

4AP 2531

Ford Transit 2,2 DCÍ

60

23.3.2015

561 348,76

35 957,40

140056681

3AI 2780

Škoda Fabia 5 dv.
Kombi
1.4.
63kW
Ambition Combi

48

11.3.2013

203 500,00

9 081,20

140052555

2AU 8001

Škoda Octavia 5 dv.
Kombi 1.4 TSI Active
Combi

48

24.4.2012

300 000,00

147
459,10

140045608

1AX 7394

Škoda Superb 5 dv.
Kombi 2.0 TDI CR DPF
125kW Exclusive AP
Combi

60

17.9.2010

868 597,00

45 746,20

Finanční leasing
Běžné účetní období
Zahájení

Název majetku

Doba
trvání

Splátky
celkem

První
splátka

Uhrazené
splátky

Žádné

Neuhrazené splátky
splatné
do 1 roku

po 1 roce

0

0

Minulé účetní období
Zahájení

Název majetku

Doba
trvání

Splátky
celkem

žádné

První
splátka

Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
splatné
do 1 roku

po 1 roce

0

0

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 5.000,- Kč do 20.000,- Kč a drobný dlouhodobý nehmotný
majetek do 10.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti a je sledován v operativní evidenci na
podrozvahovém účtu 752.
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K 31. 3. 2016 a 31. 3. 2015 souhrnná výše drobného hmotného a nehmotného majetku neuvedeného
v rozvaze činila v pořizovacích cenách 5.529 tis. Kč a 5.172 tis. Kč.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Běžné období
Název majetku

Pořizovací
cena

Forma
zajištění

Zástavní
věřitel

Stavba č. p. 461 (Administr. Budova), Č. B.

12.503 Zástavní právo

KB a.s.

Stavby bez čp. na parc. 1827/3,1828,1830/5,1830/7
Č.B.

19.771 Zástavní právo

KB a.s.

30 Zástavní právo

KB a.s.

Parcela č.1828,1830/3,1827/3,1827/1,1830/5,1830/7, Č.B.

3.249 Zástavní právo

KB a.s.

Parcela č. 558/9,558/10 stavba č.ev.259

7.882 Zástavní právo

KB a.s.

Parcela č. 1652/25, 1652/12, Č.B.

4.100 Zástavní právo

Oberbank
AG

Parcela č. 1823/3, Č. B.

Minulé období
Název majetku

Pořizovací
cena

Forma
zajištění

Zástavní
věřitel

Stavba č. p. 461 (Administr. Budova), Č. B.

12.503 Zástavní právo

ČSOB a.s.

Stavby bez čp. na parc. 1827/3,1828,1830/5,1830/7
Č.B.

19.771 Zástavní právo

ČSOB a.s.

30 Zástavní právo

ČSOB a.s.

Parcela č.1828,1830/3,1827/3,1827/1,1830/5,1830/7, Č.B.

3.249 Zástavní právo

ČSOB a.s.

Nebytová jednotka č. 1578/532, Praha

4.374 Zástavní právo

ČSOB a.s.

Parcela č. 1652/25, 1652/12, Č.B.

4.100 Zástavní právo

Oberbank
AG

28.158 Zástavní právo

Oberbank
AG

Parcela č. 1823/3, Č. B.

bytová jednotka č.415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5,
415/6, 415/7, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12, 415/13,
415/14, 415/15, 415/16, 415/17, 415/18, 415/19,
415/201, 415/202, 415/203, 415/204, 415/205, 415/206,
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nebytový prostor č. 415/102, 415/103, 415/104, 415/105,
415/106, 415/107, 415/108, 415/109, 415/110, 415/111,
415/113, 415/114, 415/115, 415/116, 415/117

3.6. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
K dlouhodobému finančnímu majetku byla vytvořena opravná položka ve výši 10.179 tis. Kč.
V HR 2014/2015 a 2015/2016 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech
zisku.
Běžné období
Název společnosti

Sídlo

Podíl v
tis. Kč

Podíl v
%

Počet akcií/
nominální
hodnota

Dividendy
v tis. Kč

CBCZ a. s.

Rudolfovská 461/95,
České Budějovice

2.000

100

20/100.000,-

-

ZEVYP a. s.

Novovysočanská 2746/1,
Praha 3

9.279

44,93

9.278.758/1,-

-

KOVODEST s.r.o.

Kpt. Nálepky 1711

5.010

100

CELKEM

-

16.289

-

Minulé období
Název společnosti

Sídlo

Podíl v
tis. Kč

CBCZ a. s.

Rudolfovská 461/95,
České Budějovice

Infra Servis a. s.
ZEVYP a. s.

CELKEM

Stranka 40

Podíl v
%

Počet akcií/
nominální
hodnota

Dividendy
v tis. Kč

2.000

100

20/100.000,-

-

Pelušková 1407, Praha 9

290

12,55

29/10.000,-

-

Novovysočanská 2746/1,
Praha 3

7.038

34,46

7.037.737/1,-

-

9.328

-
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4. Vlastní kapitál
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:
Valná hromada rozhodla o převedení zisku ve výši 10.626.575,32 Kč do nerozděleného zisku
minulých let.
Návrh na rozdělení zisku běžného období:
Představenstvo podává následující návrh na rozdělení zisku:
Dividendy

20.000 tis. Kč

Tantiémy

5.000 tis. Kč

Zbývající část zisku ve schvalovacím řízení převést na nerozdělený zisk minulých let.

4.2. Základní kapitál
Běžné období
Druh akcií

Počet akcií

Nominální hodnota

Nesplacené
akcie

Lhůta splatnosti

- na jméno

66 ks

100.000,-

-

-

- na jméno

32 ks

10.000,-

-

-

- na jméno

22 ks

1.000,-

-

-

- na jméno

6 ks

500,-

-

-

Minulé období
Druh akcií

Počet akcií

- na jméno

66 ks

100.000,-

-

-

- na jméno

32 ks

10.000,-

-

-

- na jméno

22 ks

1.000,-

-

-

- na jméno

6 ks

500,-

-

-
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Nominální hodnota

Nesplacené
akcie

Lhůta splatnosti

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Sledované období (tis. Kč)
Z obchodního
styku

Ostatní

Předchozí období (tis. Kč)
Z obchodního
styku

Ostatní

Do 30

11.112

-

18.109

-

30 - 60

9.048

-

1.351

-

60 – 90

11.573

-

417

-

90 – 180

598

-

-259

-

3.006

-

4.146

-

180 a více

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Sledované období (tis. Kč)
Z obchodního
styku

do 30

Ostatní

Minulé období (tis. Kč)
Z obchodního
styku

Ostatní

40.341

-

33.163

-

30 – 60

90

-

17.846

-

60 – 90

4

-

18.952

-

90 – 180

26

-

2.588

-

180 a více

494

-

116

-

Splatné závazky z veřej. zdrav. poj.

939

-

870

-

2192

-

2.028

-

-

-

-

-

Splatné závazky poj. na soc. zabezp.
Daňové nedoplatky u finan. orgánů
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5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Běžné období (tis. Kč)

Minulé období (tis. Kč)

40.000

40.000

Závazky kryté zástavním právem

-

-

Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)

-

-

Pohledávky kryté zástavním právem

5.4. Pohledávky a závazky z titulu zádržného
Běžné období (tis. Kč)

Minulé období (tis. Kč)

Pohledávky

70.643

29.451

Závazky

53.193

34.521

Společnost při realizaci svých zakázek využívá možnosti zádržného, tj. dle smluvních podmínek je u
části ceny díla prodloužena splatnost až do doby předání díla, příp. do doby konce záruční doby.
Stejně tak vznikají závazky z titulu zádržného, kdy splatnost části závazků je, dle jednotlivých smluv
o dílo, prodloužena do doby předání díla, příp. do konce doby záruční doby. Celková částka závazků
z titulu zádržného činí 53.193 tis. Kč, přičemž z toho částka 45.762 tis. Kč představují závazky se
splatností více než 12 měsíců a částka 7.431 tis. Kč závazky se splatností do 12 měsíců.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Smlouvy o sdružení
Část staveb, které byly rozpracované k 31. 3., realizuje společnost ve sdružení s dalšími stavebními
společnostmi. Společnost s ostatními účastníky sdružení ručí za závazky sdružení společně a
nerozdílně.
Bankovní záruky
Společnost je z rozhodující části dodavatelem stavebních prací pro státního investora, kde v souladu
se smluvními podmínkami je povinna poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitní provedení
díla a na opravy po dobu záruční lhůty. Současně jsou vystavovány bankovní záruky do obchodních
veřejných soutěží.
Typ záruky

Záruka za dodání
Záruka za odstranění vad

Stranka 43

Sledované
období (tis. Kč)

Minulé období
(tis. Kč)

110

110

82.577

95.384
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Záruka za provedení díla

18.412

9.360

0

0

12.200

14.276

900

0

Protizáruka

41.936

50.794

Záruka za zádržné

25.396

0

Záruka za odstranění vad

4 EUR

4 EUR

181.531

169.924

Příslib záruky za odstranění vad
Bankovní záruka za nabídku
Příslib záruky za provedení díla

Celkem

6. Rezervy
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika
v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení
věcné a časové souvislosti. Společnost tvoří zejména následující typy rezerv:
Minulé období (tis. Kč)
Druh rezervy

Zůstatek
k 1. 4.

Čerpání
(zúčtování)

Tvorba

Běžné období (tis. Kč)

Zůstatek

Tvorba

Čerpání
(zúčtování)

Zůstatek
k 31. 3.

k 31.3.

Zákonné rezervy

-

-

-

-

-

-

-

Rezerva na daň z příjmů

-

-

-

-

-

-

-

2.549

55

-

2.604

380

-

2.984

Rezerva na audit, daňové
poradenství

320

-

-

320

-

-

320

Rezerva na nevyčerpanou
dovolenou

1.271

1.256

1.271

1.256

887

-

2.143

0

-

-

0

-

-

0

10.035

16.330

-

26.365

-

4 163

22.202

3.814

625

-

4.439

1.255

-

5.694

17.989

18.266

1.271

34.984

2.522

4 163

33.343

Rezerva na reklamace

Rezerva na rizika ze
správních řízení
Rezerva na zakázkové
náklady
Rezerva-bankovní záruky
Celkem
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7. Výnosy z běžné činnosti
Sledované období (tis. Kč)
Celkem

Tuzemsko

Minulé období (tis. Kč)

Zahraničí

Celkem

Tuzemsko Zahraničí

Tržby za prodej zboží

603

603

-

965

965

-

Tržby z prodeje vl. výr.

7.549

7.549

-

-

-

-

1.213.406

1.213.406

-

918.189

917.055

1.134

18.944

18.944

-

11.586

11.586

-

1.240.502

1.202.990

-

930.740

929.606

1.134

Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Celkem

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Výdaje na výzkum a vývoj nebyly vynakládány.

9. Ostatní položky zisků a ztrát
Odměny statutárnímu auditorovi k 31.3.:
Služby

Sledované období (tis. Kč)

Povinný audit
Ostatní auditorské služby
Celkem

218

180

-

-

218

180

Sestaveno dne:

Sestavil:

31. 8. 2016

Radim Bláha
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Minulé období (tis. Kč)

Podpis statutárního zástupce:
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VÝKAZ CASH FLOW
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 31. 3. 2016
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Zprava nezavisleho aúditora
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestne prohlasení

Prohlasúji, ze údaje úvedene ve vyroční zprave odpovídají skútečnosti.

Pavel Dolansky
generalní reditel a predseda predstavenstva EDIKT a. s.
V Českyčh Búdejovičíčh dne 30. 9. 2016
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