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PROFIL SPOLEČNOSTI  

Stra nka 1 

Profil společ nosti 

 

HISTORIČKÉ  MILNI KY 

Firma ÉDIKT vznikla v roče 1991 jako společ nost s rúč ení m omezeny m. Zame r ila se pr edevs í m na 

realizači pozemní čh a inz eny rsky čh staveb a staveb dopravní čh se spečializačí  na z eleznič ní  stavby. Praxe 

velmi brzy úka zala, z e pro zajis te ní  kompletní čh doda vek pračí  a staveb búde nútne  pr edme t č innosti 

rozs í r it. Stalo se tak v roče 1995, kdy ÉDIKT rozs í r il pr edme t sve  č innosti o pra če v oblasti zabezpeč ovačí  

a sde lovačí  tečhniky, telekomúnikač ní  tečhniky a monta z e elektroinstalačí . Z te to divize v roče 2002 

vznikla dčer ina  společ nost ÉDIKT Plzen  s. r. o., v soúč asnosti sesterska  společ nost ÉPLčond a. s.  

 

PROFÉSIONALIZAČÉ SPOLÉČ NOSTI 

V lednú rokú 1998 dos lo k transformači firmy ÉDIKT, do te  doby společ nosti s rúč ení m omezeny m, na 

akčiovoú společ nost. Profesionalizače společ nosti pokrač ovala da le. V dúbnú rokú 2000 se podar ilo zí skat 

čertifika t potvrzújí čí  zavedení  syste mú r í zení  jakosti podle normy ISO 9001. V na sledújí čí čh letečh byla 

ÉDIKT a. s. prove r ena a shleda na spln újí čí  poz adavky norem ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IÉČ 27001 

a ISO 26000. Tato prestiz ní  osve dč ení  zarúč újí  kvalitú v oború a stala se vizitkoú ÉDKTú a jeho profesní  

č innosti. Svoji va hú ma  take  fakt, z e ÉDIKT a. s. je rovne z  prove r ena Na rodní m bezpeč nostní m ú r adem dle 

za kona č . 412/2005 Sb., o očhrane  útajovany čh informačí  a o bezpeč nostní  zpú sobilosti. 

 

SOÚČ ASNOST SPOLÉČ NOSTI 

V soúč asnosti se společ nost ÉDIKT a. s. zame r úje pr edevs í m na kompletní  doda vky dopravní čh a 

pozemní čh staveb. V soúladú s tí m a take  s ohledem na me ní čí  se podmí nky trhú, pr edevs í m na 

permanentne  rostoúčí  poz adavky za kazní kú  na kvalitú pra če a striktní  dodrz ova ní  dohodnúty čh č asovy čh 

harmonogramú  jednotlivy čh zaka zek, zač alo kla st vedení  společ nosti znač ny  dú raz na vybavení  firmy 

novy m a moderní m tečhnologičky m vybavení m s vysokoú mí roú provozní  spolehlivosti. Tento postúp 

společ ne  se zkús enostmi a odborny mi znalostmi zame stnančú  firmy se stal sta loú za rúkoú kvality pra če 

firmy ÉDIKT a. s. 

K její m dals í m č innostem patr í  provozova ní  aútodopravy a mečhanizače, za meč ničtví  a od rokú 2012 take  

hotelove  a gastronomičke  slúz by.  

 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI  

Stra nka 2 

Za kladní  ú daje o společ nosti 

Na zev společ nosti:  ÉDIKT a. s. 

Sí dlo:    Č eske  Búde joviče, Rúdolfovska  461/95, PSČ  370 01 

Identifikač ní  č í slo:  251 72 328 

Pra vní  forma:   akčiova  společ nost 

Den za pisú:   28. 01. 1998 

Za pis:    Krajsky  soúd v Č esky čh Búde jovičí čh, oddí l B, vloz ka 904 

Za kladní  kapita l:  6.945.000,- Kč  

Splačeno:   100 % 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

• Prova de ní  staveb, jejičh zme n a odstran ova ní  

• Projektova  č innost ve vy stavbe  

• Opravy silnič ní čh vozidel 

• Poskytova ní  tečhničky čh slúz eb k očhrane  majetkú a osob 

• Provozova ní  dra z ní  dopravy 

• Hostinska  č innost 

• Za meč ničtví , na strojar ství  

• Kova r ství , podkova r ství  

• Silnič ní  motorova  doprava 

• Monta z , opravy, revize a zkoús ky električky čh zar í zení  

• Vy roba, občhod a slúz by neúvedene  v pr í loha čh 1 – 3 z ivnostenske ho za kona 

• Vy roba, instalače, opravy električky čh strojú  a pr í strojú , elektroničky čh a telekomúnikač ní čh 

zar í zení  

• Vnitrozemska  vodní  doprava 

• Prodej kvasne ho lihú, konzúmní ho lihú a lihovin 

AKCIE 

• 13 890 ks kmenove  akčie na jme no v zaknihovane  podobe  ve jmenovite  hodnote  500 Kč  

 

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI 
Občhodní  korporače se podr í dila za konú jako čelkú postúpem podle § 777 odst. 5 za kona č . 90/2012 Sb., 

o občhodní čh společ nostečh a drúz stvečh.  

Společ nost nema  organizač ní  sloz kú podnikú v zahranič í . 

 

 



STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Stra nka 3 

Statúta rní  orga ny, vedení  společ nosti a organizač ní  strúktúra 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

Statúta rní m orga nem je pr edstavenstvo. Pr edstavenstvo je tvor eno te mito č leny: 

Pr edseda pr edstavenstva:  Pavel Dolansky  

Mí stopr edseda pr edstavenstva:  Radim Bla ha 

Č len pr edstavenstva:   Ing. Pavel S tindl 

Č len pr edstavenstva:   Ing. Jan Velikovsky  

DOZORČÍ RADA 

Kontrolní orgán akčiové společnosti ÉDIKT a. s. doznal v průběhú hospodářského rokú 2016/2017 změny 

z tříčlenného na jednočlenný.  

Na základě toho tak dozorčí rada společnosti působila nejprve v původní sestavě tří členů, tj. předsedy 

Ing. Ivana Míška a členů Ing. Hany Bělohlavové a Ing. Davida Říhy, a to až do 13. 1. 2017.  

Následně je kontrolní orgán společnosti poúze jednočlenný a jeho jediným výkonným členem je Ing. Ivan 

Míšek. 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

Genera lní  r editel:   Pavel Dolansky  

Ékonomičky  r editel:   Radim Bla ha 

Občhodní  r editel:   Ing. Jan Velikovsky  

Vy konny  r editel:    Ing. Pavel S tindl 

R editel divize kolejove  stavby:  Ing. Zdene k David 

R editel divize pozemní  stavby:  Radek Pasovsky  

R editel divize inz eny rske  stavby:  Ing. Toma s  Mra č ek 

R editel divize na kúp a slúz by:  Jan Velí s ek 

 

  



STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Stra nka 4 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2016/2017  

Stra nka 5 

Zpra va o č innosti společ nosti v HR 2016/2017 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI 

Za kladní  občhodní  aktivity společ nosti ÉDIKT a. s. probí haly v hospoda r ske m roče 2016/2017 v na sle-

dújí čí čh oblastečh: 

• z eleznič ní  stavby, 

• pozemní  stavby, 

• inz eny rske  stavby, 

• aútodoprava a mečhanizače, 

• za meč ničtví , 

• hotelove  a gastronomičke  slúz by. 

 

V roče 2016 vy kon č eske ho stavebničtví  pr erús il pr edčhozí  optimističky  rú st a dos lo k propadú proti 

lon ske mú nade jne mú rokú o 7,6 %. Ú podnikú  s 50 a ví če zame stnanči, kam patr í  i nas e společ nost ÉDIKT, 

dos lo k meziroč ní mú propadú o 16 %. Nejve ts í  propad z čele ho odve tví  byl v inz eny rske m stavitelství , kde 

dos lo k meziroč ní mú poklesú o 16 %. Vzhledem k tomú, z e inz eny rske  stavitelství  je hlavní  obor 

společ nosti ÉDIKT, me l tento propad za sadní  vliv na obrat nas í  společ nosti. Dú vodem tohoto stavú byla 

nedostateč na  investič ní  politika sta tú a pomale  č erpa ní  dotačí  z fondú  ÉÚ, kdy jsme teprve na poč a tkú 

nove ho dotač ní ho období .  

V hospoda r ske m roče 2016/17 bylo dosaz eno obratú ve vy s i 848 mil. Kč , čoz  pr edstavúje meziroč ní  

pokles o 30 % a je to take  poúze 70% plne ní  pla nú. Dos lo k zaloz ení  společ nosti BYTY NOVA  s. r. o., kde 

ma  společ nosti ÉDIKT 51% podí l. Čí lem je vy stavba bytove ho domú o čča 25 bytovy čh jednotka čh. Čhčeme 

tak partičipovat na na rú stú čen bytovy čh jednotek, zpú sobene m pr evisem popta vky nad nabí dkoú novy čh 

projektú . 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2016/2017  

Stra nka 6 

 

 

Pro divizi 21 – kolejove  stavby, platí , z e divize v HR 16/17 nesplnila pla n vy konú  765 mil. Kč  o 290 mil. Kč  

a s vy konem 475 mil. Kč  je tak na 62 % plne ní  pla nú. Divize splnila pla n na kladovosti vy roby. Vy kony te to 

divize pr estavújí  56 % čelkovy čh vy konú  společ nosti. Divize 22 – pozemní  stavby, dosa hla v HR 16/17 

140 mil. Kč  vy konú, čoz  je 20% na rú st proti pr edčhozí mú HR, pr esto zaostala za pla nem o 10 mil. Kč  a 

take  nesplnila pr edpokla danoú na kladovost vy roby. Její  podí l na čelkovy čh vy konečh společ nosti vzrostl 

na 16,5 %.  Pokles trhú zasa hl te z  vy kony divize 23 – inz eny rske  stavby. Divize dosa hla v HR 16/17 vy konú 

240 mil. Kč , čoz  je siče o 32 % ví če nez  v pr edčhozí m HR, ale je to poúze 87% plne ní  a divize take  nesplnila 

pla novanoú na kladovost vy roby. Divize se podí lí  28 % na čelkovy čh vy konečh společ nosti. Nemaloú roli 

hraje take  divize 24 – na kúp a slúz by, ktera  zajis ťúje podpú rne  č innosti pro vy robní  divize 21, 22 a 23. 

Vy kony divize jsoú v č lene ní  dra z ní  doprava, silnič ní  doprava, za meč nička  vy roba, pú jč ovna drobne ho 

strojní ho vybavení  a ostatní . Éxterní  vy kony divize v HR 16/17 č inili 10 mil. Kč , tj. 1 % z čelkovy čh vy konú  

společ nosti, ale hlavní  č a st vy konú divize 24 se odehra va  ve vnitropodnikovy čh vy nosečh ú č tovany čh na 

zaka zky stavební  vy roby a tyto interní  vy kony dopravy, pú jč ovny a za meč ničke  vy roby č inili v HR 16/17 

čelkem 45 mil. Kč , a divize tak pla n vy konú  čelkem splnila, poúze za meč nička  vy roba zaostala proti pla nú 

o 2 mil. Kč . Pla n na kladovosti divize 24 splnila. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2016/2017  

Stra nka 7 

Pro hospoda r sky  rok 2017/18 oč eka va me postúpny  na rú st vy konú č eske ho stavebničtví  a take  na rú st 

trz eb společ nosti ÉDIKT a. s. na hodnoty dosaz ene  v HR 15/16. Ve r í me, z e búde dosaz eno pla novany čh 

vy sledkú  na vs ečh nas ičh divizí čh. 

  

     

Ú divize Hotel RÉLAX čelkove  trz by vzrostly o 20 % na 17 mil. Kč  a byly tvor eny ze 48 % trz bami za 

úbytova ní  a z 52 % ostatní mi trz bami, z toho nejve ts í  č a st č iní  trz by za stravova ní . Hotel v HR 16/17 

nevytvor il hospoda r sky  vy sledek na pokrytí  odpisú  a finanč ní čh na kladú . Z dú vodú na rú stú úbytovačí  

kapačity o penzion Maja k a rozs í r ení m úbytovačí  kapačity o 4 apartma nove  domy v HR 17/18 ma me pla n 

navy s it trz by HR 17/18 te me r  na dvojna sobek.  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2016/2017  

Stra nka 8 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V HR 2016/2017  

Stra nka 9 

 

 

Cíle pro hospodářský rok 2017/18 

• zabezpeč ení  zaka zek na vs ečhny divize 

• zefektivne ní  č innosti občhodní ho odde lení  

• ryčhle  a kvalitní  zpračova ní  nabí dek a vyhodnočova ní  vy sledkú  

• pevna  občhodní  strategie k dodavatelú m 

• dú raz na kvalitú stavební čh pračí  

• rozs í r ení  aktivit a zvy s ení  obsazenosti hotelú mimo hlavní  sezo nú a rozs í r ení  úbytovačí čh kapačit 

pro hlavní  letní  sezo nú 

• stabilizače pračovní ho kolektivú hotelú, zajistit provoz hotelú po čely  rok 

• zvy s it trz by hotelove  restaúrače a rentabilitú F&B ú sekú a čele ho hotelú 

 

Významné události po datu účetní závěrky 

V hospoda r ske m roče 2017/2018 oč eka va me zí ska ní  ve ts í ho objemú pračí  na stavební  pra če v sektorú 

ver ejny čh zaka zek oború dopravní ho stavitelství , pr edevs í m ú dra z ní čh zaka zek a investora Spra vy 

z eleznič ní  dopravní  česty nez  v pr ečhozí m HR. Pla n vy konú  na HR 17/18 je stanoven ve vy s i 1,2 mld. Kč  a 

HV oč eka va me ve vy s i 40 mil. Kč . Navy s ení  kapačit hotelove ho resortú Relax o 4 apartma nove  domy od 

le ta 2017 a jeho zatraktivne ní  spús te ní m provozú wellness na podzim 2017 čhčeme dočí lit trz eb ve vy s i 

čča 30 mil. Kč  za HR 17/18. Be hem le ta 2017 oč eka va me ú zemní  rozhodnútí  stavební ho ú r adú o úmí ste ní  

stavby bytove ho domú v Nove  úliči pro nas i dčer inoú společ nost BYTY NOVA  a na sledne  zaha jení  

stavební čh pračí  a prodeje bytú  na podzim 2017. 
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ZAMĚSTNANOST, MZDY, PRODUKTIVITA PRÁCE  

Stra nka 10 

Zame stnanost, mzdy, prodúktivita pra če 

Sní z ení  vy konú společ nosti nebylo doprova zeno propoús te ní m zame stnančú , neboť nabí dka kvalifi-

kovany čh zame stnančú  na trhú pra če je nedostateč na  a v persona lní  oblasti je ví če dú lez ite  údrz et 

kapačity pro pla novany  zvy s eny  obrat v na sledújí čí m HR. Naopak s pla novany m na rú stem obratú divize 

HRR na za klade  investič ní ho rozvoje area lú jsme zač ali rozs ir ovat persona lní  obsazení  hotelú. V nas í  

společ nosti dos lo ke sloúč ení  občhodní čh odde lení  jednotlivy čh divizí  do jednoho občhodní ho odde lení  

na spra ve  společ nosti, a tí m pa dem k pr esúnú te čhto zame stnančú  z vy robní čh divizí  na spra vú. Poúze        

ú divize 24 dos lo k mí rne mú zvy s ení  poč tú zame stnančú , jde o strojní ky obslúhújí čí  nove  por í zene  

stavební  stroje. K 31. 3. 2017 jsme me li 212 sta ly čh zame stnančú , z toho 126 de lní kú  a 86 TH pračovní kú . 

V sezo ne  byly pr í lez itostne  kra tkodobe  pra če a vy pomoči r es eny formoú dohod o provedení  pra če.  

 

 

 

Vzde lanostní  strúktúra zame stnančú  se nezme nila. Pr evaz újí  zame stnanči se str ední m vzde la ní m 

úkonč eny m matúritoú a str ední m vzde la ní m bez matúrity. Strúktúra vzde lanosti odpoví da  skladbe  

profesí  ve stavebničtví  a hotelničtví . Prú me rny  ve k ve společ nosti se zvy s il na hodnotú 42,6 rokú. 

V pr edčhozí m HR to bylo 41 let, klesl na m poč et zame stnančú  do 40 let a vzrostl poč et zame stnančú  

stars í čh roč ní kú . 
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Stra nka 11 

                                                                                                                                                                                                                      

                                  

Jako kaz dy  rok i letos jsme ve novali pozornost vzde la va ní  zame stnančú . Syste m vzde la va ní  je zame r en na 

vs ečhny profesní  kategorie. Prú be z ne  pr ipravújeme periodička  s kolení  a pr ezkús ova ní  v  ra mči rozvoje 

profesní  zpú sobilosti, zajis ťújeme odborne  kúrzy a semina r e na za klade  aktúa lní čh vzde la vačí čh potr eb. 

Vy hody a benefity pro zame stnanče, ktery mi se společ nost snaz í  zvys ovat jejičh motivači, byly nastaveny 

ve stejne m rozsahú jako v pr edčha zejí čí čh letečh. Zame stnančú m poskytújeme ty den dovolene  na 

zotavenoú naví č, na poje na pračovis ti, pr í spe vek na stravova ní , moz nost úz í vat slúz ební  aúto 

k soúkromy m ú č elú m a volne  vstúpenky na vybrane  sportovní  za pasy. Zame stnančú m hradí me pojis te ní  

odpove dnosti zame stnanče za s kodú zpú sobenoú zame stnavateli. 

Prú me rna  me sí č ní  nomina lní  mzda ve stavebničtví  vzrostla o 4,2 % a dosahovala vy s e 33.012 Kč . V nas í  

společ nosti prú me rna  me sí č ní  mzda mí rne  vzrostla na 39 331,- Kč . 

 

3%

35%

46%

2%

14%

Vzdělanostní struktura  
k 31. 3. 2017

Structure of education by 
employees 

on 31 March 2017

Základní / Basic

Odborné bez maturity / Vocational without the school-
leaving examination

Úplné střední s maturitou / Complete secondary with the
school-leaving examination

Vyšší odborné /  Advanced vocational training

Vysokoškolské / University education

17%

26%

30%

24%

3%

Věkové rozvrstvení 
zaměstnanců 
k 31. 3. 2017

Age structure of employees 
on 31 March 2017

do 30 let / to 30 years

31 - 40 let / from 31 to 40 years

41 - 50 let / from 41 to 50 years

51 - 60 let / from 51 to 60 years

60 a více let / 60 and more years
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2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Průměrný výdělek / The average
wages

34 347 Kč 37 907 Kč 38 145 Kč 39 331 Kč

Počet zaměstnanců / Number of
employees

204 191 198 212
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Politika integrovane ho syste mú r í zení  

Společ nost ÉDIKT a. s. ma  zavedeny  a čertifikovany  integrovany  syste m r í zení  (da le jen ISR ), ktery  vyčha zí  

z poz adavkú  mezina rodní čh norem: 

• ISO 9001:2015 – Syste my managementú kvality 

• ISO 14001:2015 – Syste my environmenta lní ho managementú 

• ISO/IÉČ 27001:2013 – Syste my managementú bezpeč nosti informačí   

• BS OHSAS 18001:2007 – Syste my managementú bezpeč nosti a očhrany zdraví  pr i pra či 

• ISO 26000 – Pokyny pro oblast společ enske  odpove dnosti 

Vedení  společ nosti identifikovalo firemní  pročesy, vyhla silo Politikú integrovane ho syste mú r í zení , 

stanovúje pravidelne  čí le a programy a čely  syste m jednoú roč ne  pr ezkoúma va . Údrz ení  čertifika tú  je 

prioritní m za jmem nejen vedení  společ nosti ÉDIKT a. s, ale i vs ečh zame stnančú . 

Jako čertifikač ní  orga n pú sobí  ve společ nosti ÉDIKT a. s. společ nost LL-Č (Čertifičation) s. r. o. 

Za čely  ISR  je zodpove dny  manaz er ISR  – Marie Bratršovská. 
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Politika vy zkúmú a vy voje 

V te to oblasti nevyví jela firma ÉDIKT a. s. v úplynúle m hospoda r ske m roče z a dnoú č innost. 



SPOLEČENSKÉ AKTIVITY  

Stra nka 15 

Společ enske  aktivity 

STRATEGIE FIREMNÍHO SPONZORINGU 

Nas e společ nost tradič ne  podporúje kúltúrú a sport a od rokú 2009 se snaz í me zame r it svoú pozornost 

take  na ty, kdo ji potr ebújí  nejví če, na menta lne  nebo fyzičky postiz ene  spolúobč any, a čí lene  poskytnoút 

konkre tní  pomoč. 

SOCIÁLNÍ SPONZORING 

Je to jiz  ne kolik let, čo jsme nava zali úz s í  spolúpra či s č eskobúde jovičkoú Arpidoú, čentrem pro 

rehabilitači osob se zdravotní m postiz ení m, a protoz e čí tí me, z e tato spolúpra če je opravdú smyslúplna ,    

i v roče 2016 jsme nejenom pr ispe li na provoz tohoto čentra, ale ope t jsme se stali ú č astní kem jiz  IX. roč -

ní kú Ande lske  aúkče obrazú  malovany čh de tmi z tohoto čentra.   

SPOLEČENSKÝ ROZVOJ  

Společ nost ÉDIKT se nikdy nesmí r ila s prohlúbújí čí m se korúpč ní m prostr edí m, ve ktere m jsoú 

podnikatelske  súbjekty, a zvla s te  pak ty pú sobí čí  v oblasti stavebničtví , núčeny rozví jet svoji profesní  

č innost. My si úve domújeme, z e poúha  kritika tohoto stavú nestač í , a proto jsme se rozhodli aktivne  

podpor it ty, čo se prosazova ní m zčela nezbytny čh protikorúpč ní čh syste movy čh zme n v oblasti ver ejne  

spra vy a legislativy, ale i v soúkrome m sektorú dloúhodobe  a ú spe s ne  zaby vají . To je hlavní  dú vod, proč  i 

letos pokrač újeme v podpor e č innosti Transparenčy International - Č eska  repúblika.  

FINANČÍ POMOC V OBLASTI KULTURY 

V úplynúle m hospoda r ske m roče jsme ope t podpor ili dve  velmi zají mave  úda losti v nas em me ste , a to 

festival Vltava z ije 2016 a Setka ní  jihoč esky čh de tsky čh domovú , ktere  se úskúteč nilo 8. a 9. za r í  2016 

v Č esky čh Búde jovičí čh.  

Hned na zač a tkú le ta jsme podpor ili open air festival OKOR  SÉ S T A VOÚ, ktery  se kona  kaz doroč ne  na 

jednom z nejromantič te js í čh mí st poblí z  Prahy.  

V srpnú se nas e podpora dostala 15. roč ní kú tradič ní  a oblí bene  úda losti konče pra zdnin Končertú pro 

park, ktery  se úskúteč nil na sklonkú srpna v Praze. 

V nas em hleda č kú se poprve  objevil taneč, a to taneč pro ver ejnost. Podpor ili jsme Taneč ní  stúdio No 

Limit, ktere  por a da  taneč ní  kúrzy street danče, disčo danče a modern danče. 

Dals í  nas e podpora sme r ovala do divadla. I v letos ní m roče nas e podpora patr ila praz ske mú Divadlú 

Palače. 

PODPORA SPORTU 

Tradič ne  podporújeme motorističky  sport. V roče 2013 jsme sta li ú zrodú tradiče setinovy čh rallye                  

v jiz ní čh Č ečha čh na 4. roč ní kú Soúth Bohemia Člassič. VII. roč ní k te to vetera nske  rallye, zar azeny  do 

exklúzivní ho seria lú Člassič Rallye Trophy, ope t doplne ny  o kategorii exklúzivní čh sportovní čh vozidel, se 

úskúteč nil drúhy  za r ijovy  ví kend 2016 nejen na jihú Č ečh. Jezdečky i navigač ne  na roč na  soúte z  

odstartovala do první  etapy v pa tek več er z českobúdějovičkého náměstí Přemysla Otakara II., odtud 

posa dky zamí r ily do Doúdleb a pote  do Holas ovič. Pokrač ovalo se historičky m čentrem Č eske ho Krúmlova 
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do čí le noč ní  etapy v hotelove m resortú Relax na br ehú Lipna v Dolní  Vltaviči. V ra mči sobotní  s úmavske  

etapy na Modravú zavedl za vod ú č astní ky i k soúsedú m do Rakoúska a Ne mečka. 

Pr í s tí  rok hodlají  por adatele  ve sve  snaze pokrač ovat a pr ipravit pro milovní ky stary čh klasičky čh a 

sportovní čh aút a neú prosne  tikají čí čh stopek dals í  roč ní k a my ope t pla nújeme by t ú toho! 

V za r í  2016 jsme jiz  podrúhe  podpor ili letos úz  48. memoria l Lúbos e Tomí č ka v Praze na Marke te . 

Mezina rodní  pločhodra z ní  za vod Memoria l Lúbos e Tomí č ka se jezdí  kaz dy  rok na poč est tragičky 

zesnúle ho slavne ho č eske ho reprezentanta z s edesa ty čh let Lúbos e Tomí č ka.  

Dals í  na mi podpor enoú motorističkoú akčí  byl listopadovy  Kart Rače Čúp 2016 – motoka rovy  za vod pro 

dospe le  i de ti konany  v Kart Čentrú v Radotí ne . 

Nejenom kone  úkryte  pod kapotoú na s zají mají . V r í jnú 2016 jsme ope t podpor ili kona ní  dostihove ho dne 

Éxpa-Nails ve Velke  Čhúčhli zahrnújí čí ho čelkem 9 dostihú . V odpoledni plne m handičapú  se dar ilo 

č esky m odčhovančú m, kter í  vyhra li 6 z 9 dostihú . Cenu společnosti EPLcond a EDIKT zí skal s estilety  

Ibar z čhovú Jana Blaz eje a be hají čí ho v barva čh DS Mle kojedy. 

Na sklonkú rokú jsme ope t podpor ili kona ní  Mistrovství  Č R smí s eny čh drúz stev v tenisú, ktere  se konalo           

17. – 21. 12. 2016 v Proste jove  za ú č asti č eske  tenisove  s pič ky.  

Jiz  roky podporújeme sport v nas em sí delní m me ste . Jsme letity m parterem Volejbalove ho klúbú Č eske  

Búde joviče a podporújeme rovne z  nas e č eskobúde jovičke  hokejisty.  

Ing. Jitka Mí s kova  

PR manaz er 
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Zpra va pr edstavenstva 

HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
ROZVAHA 
 

AKTIVA ČÉLKÉM  494.064 tis. Kč    PASIVA ČÉLKÉM  494.064 tis. Kč  

z toho:       z toho: 

Dloúhodoby  majetek  200.156 tis. Kč    Vlastní  kapita l  155.754 tis. Kč  

Obe z na  aktiva  287.590 tis. Kč    Čizí  zdroje   333.419 tis. Kč  

Ostatní  aktiva       6.318 tis. Kč    Ostatní  pasiva       4.891 tis. Kč  

 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

Vy nosy čelkem           902.927 tis. Kč      

Na klady čelkem       871.646 tis. Kč  

Vy sledek hospodar ení  pr ed zdane ní m        31.281 tis. Kč  

SPOLEČNOST 

Hospoda r sky  rok 2016/2017 byl pro nas i společ nost neú spe s ny , pr edevs í m v oblasti inz eny rsky čh staveb, 

kde se projevil sní z eny  objem vypisovany čh vy be rovy čh r í zení  ú zaka zek SZ DČ a R SD. To se projevilo ve 

vy sledkú hospodar ení  a take  v poklesú obratú proti HR 15/16 o čča 350 mil. Kč . Divize hotelú Relax se 

rozs í r ila o nove  úbytovačí  kapačity a zvy s ila tak trz by o čča 3 mil. Kč . 

MANAGEMENT KVALITY 

Společ nost je čertifikova na dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a dle BS OHSAS 18001:2007, 

ISO/IÉČ 27001:2013 a ISO 26000. 

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 

Pr edstavenstvo poda va  na sledújí čí  na vrh na rozde lení  ziskú: 

Dividendy    15.000 tis. Kč  

Tantie my      4.000 tis. Kč  

 

Zby vají čí  č a st ziskú ve sčhvalovačí m r í zení  pr eve st na nerozde leny  zisk minúly čh let. Z  nerozde lene ho 

ziskú minúly čh let pr edstavenstvo navrhúje vyplatit mimor a dnoú dividendú 5.000 tis. Kč . 

ZÁMĚR 2017/2018 

V aktúa lní m hospoda r ske m roče se zvy s il objem vypisovany čh vy be rovy čh r í zení  na stavební  pra če                

v sektorú ver ejny čh zaka zek oború dopravní ho stavitelství , pr edevs í m ú dra z ní čh zaka zek a investora 

Spra vy z eleznič ní  dopravní  česty. Vzhledem k vy s e úvedene mú, pr edpokla da me vys s í  obrat a zisk 

společ nosti nez  v pr edčhozí m HR. V me sí či č ervenči jsme dokonč ili vy stavbú 4 apartma novy čh domú  

v Dolní  Vltaviči a zakomponovali jsme túto novoú úbytovačí  kapačitú do prodejní  strategie hotelove ho 
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resortú RÉLAX. Vy stavba wellness zar í zení  búde dokonč ena na podzim rokú 2017 a búde mí t pozitivní  

vliv na na rú st trz eb resortú mimo hlavní  sezonú. Dčer ina  společ nost BYTY NOVA  obdrz ela ú zemní  

rozhodnútí  o úmí ste ní  stavby bytove ho domú a na podzim 2017 zaha jí me vy stavbú a prodej bytovy čh 

jednotek. 

 

Radim Bla ha 

mí stopr edseda pr edstavenstva 
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Zpra va dozorč í  rady 

Na za klade  rozhodnútí  VH - zapsane  v nota r ske m za pisú NZ 14/2017 ze dne 13. 1. 2017 dos lo ke sní z ení  

č lenú  DR ze tr í  na jednoho č lena. Pr edsedoú dozorč í  rady je Ing. Ivan Mí s ek. 

Jedna ní  dozorč í  rady se úskúteč n ovala v sí dle společ nosti v rez imú dane m stanovami a potr ebami 

společ nosti. Dozorč í  rada se zaby vala problematikoú, ktera  jí  pr í slús í  podle stanov společ nosti a pračovala 

v soúladú s pravomočemi delegovany mi obečne  za vazny mi pr edpisy, zejme na občhodní m za koní kem. Na 

jedna ní čh v hospoda r ske m roče 2016/2017 byly projedna ny informače o hospodar ení , stavú a dals í m 

sme r ova ní  společ nosti. Dozorč í  rada dohlí z ela pravidelne  na č innost pr edstavenstva a sledovala 

úskúteč n ova ní  podnikatelske  č innosti společ nosti. Za období  od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 nezjistila takove  

nesrovnalosti, ktere  by za vaz ny m zpú sobem ohroz ovaly finanč ní  a občhodní  stabilitú společ nosti č i se 

negativne  projevily v hospodar ení  společ nosti. Da le konstatúje, z e v dane m období  nebylo zjis te no ze 

strany orga nú  společ nosti porús ení  za vazny čh pra vní čh pr edpisú , stanov společ nosti č i úsnesení  valne  

hromady společ nosti. Dozorč í  rada pozitivne  hodnotí  spolúpra či s pr edstavenstvem společ nosti, ktere  

dozorč í  radú prú be z ne  informúje o sve  č innosti a o vy znamny čh skúteč nostečh ty kají čí čh se společ nosti. 

Na sve m poslední m jedna ní  projednala dosaz eny  vy sledek hospodar ení  společ nosti v roče 2016/2017 

pr edloz eny  pr edstavenstvem a konstatúje, z e ú č etní  za ve rka byla sestavena na za klade  r a dne  vedene ho 

ú č etničtví  v soúladú s obečne  za vazny mi pr edpisy. Ú č etní  za ve rka byla podrobena externí mú aúditú, ktery  

provedla společ nost Moore Stephens s. r. o. Aúditorska  společ nost dos la k za ve rú, z e ú č etní  za ve rka, je 

v soúladú s č esky mi ú č etní mi pr edpisy, ve vs ečh vy znamny čh aspektečh ve rne  zobrazúje majetek, 

za vazky, vlastní  kapita l, finanč ní  sitúači k 31. 3. 2017 a vy sledky hospodar ení  za rok 2016/2017.  

Dozorč í  rada vzala na ve domí  zpra vú a hodnočení  aúditorske  společ nosti. Da le projednala zpra vú 

pr edstavenstva za úplynúly  rok a nema  ke zpra ve  z a dne  pr ipomí nky nebo vy hrady. Na vrh pr edstavenstva, 

aby ze ziskú společ nosti za hospoda r sky  rok 2016/2017 ve vy s i 31.280 tis. Kč  byly vyplačeny dividendy 

ve vy s i 15.000 tis. Kč  a tantie my ve vy s i 4.000 tis. Kč , zby vají čí  č a st ziskú ve sčhvalovačí m r í zení  byla 

pr evedena na ú č et nerozde lene ho ziskú minúly čh let a z nerozde lene ho ziskú minúly čh let byla vyplačena 

mimor a dna  dividenda ve vy s i 5.000 tis. Kč , sčhvalúje, neboť to odpoví da  pra vní m pr edpisú m a stanova m 

společ nosti. Dozorč í  rada doporúč úje valne  hromade  sčhva lit r a dnoú ú č etní  za ve rkú a na vrh 

pr edstavenstva na rozde lení  hospoda r ske ho vy sledkú společ nosti za rok 2016/2017. 

 

Ing. Ivan Mí s ek 

pr edseda dozorč í  rady 
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Ú č etní  za ve rka 

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 3. 2017 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) 

 

 

 

Min.úč.obd.

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 649 241 -155 177 494 064 484 668

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek 337 419 -137 263 200 156 159 737

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 798 -4 511 287 103

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Ocenitelná práva 4 744 -4 511 233 103

Softw are 4 057 -3 854 203 93

Ostatní ocenitelná práva 687 -657 30 10

Goodw ill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a nedokončený 

dlouhodbý nehmotný majetek 54 54

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 54 54

Dlouhodobý hmotný majetek 321 342 -122 573 198 769 153 524

Pozemky a stavby 138 052 -26 609 111 443 105 757

Pozemky 22 592 22 592 21 269

Stavby 115 460 -26 609 88 851 84 488

Hmotné movité věci a jejich soubory 140 614 -95 964 44 650 30 247

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8 8 8

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8 8 8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedekončený dlouhodobý hmotný majetek 42 668 42 668 17 512

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 055 2 055

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 40 613 40 613 17 512

Dlouhodobý finanční majetek 11 279 -10 179 1 100 6 110

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 2 000 -900 1 100 1 100

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv 9 279 -9 279 0 5 010

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

Ostatní dlouhodobý f inanční majetek

Jiný dlouhodobý f inanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f inanční majetek

Běžné účetní období
AKTIVA
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Oběžná aktiva 305 504 -17 914 287 590 318 448

Zásoby 80 844 -340 80 504 88 458

Materiál 8 063 -340 7 723 19 339

Nedokončená výroba a polotovary 66 833 66 833 56 518

Výrobky a zboží 5 948 5 948 12 601

Výrobky 221 221 6 881

Zboží 5 727 5 727 5 720

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Poskytnuté zálohy na zásoby

Pohledávky 192 085 -17 574 174 511 187 623

Dlouhodobé pohledávky 47 697 47 697 74 349

Pohledávky z obchodních vztahů 45 613 45 613 70 643

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Odložená daňová pohledávka 2 084 2 084 3 706

Ostatní pohledávky

Pohledávky za společníky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Krátkodobé pohledávky 144 388 -17 574 126 814 113 274

Pohledávky z obchodních vztahů 103 015 -2 574 100 441 93 821

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Ostatní pohledávky 41 373 -15 000 26 373 19 453

Pohledávky za společníky 10 10 20

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Stát - daňové pohledávky 1 965 1 965 591

Krátkodobé poskytnuté zálohy 11 818 11 818 8 222

Dohadné účty aktivní 4 376 4 376 2 241

Jiné pohledávky 23 204 -15 000 8 204 8 379

Krátkodobý finanční majetek 7 7 34

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní krátkodobý f inanční majetek 7 7 34

Peněžní prostředky 32 568 32 568 42 333

Peněžní prostředky v pokladně 3 378 3 378 3 948

Peněžní prostředky na účtech 29 190 29 190 38 385

Časové rozlišení aktiv 6 318 6 318 6 483

Náklady příštích období  6 070 6 070 4 608

Komplexní náklady příštích období 472

Příjmy příštích období 248 248 1 403
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PASIVA

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Základní kapitál

Vlastní podíly (-)

Změny základního kapitálu

Ážio a kapitálové fondy

Ážio 

Kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

Fondy ze zisku

Ostatní rezervní fondy

Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodáření minulých let

Nerozdělený zisk minulých let 

Neuhrazená ztráta minulých let

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku  -7 000 -14 282

129 236 123 135

129 236 123 135

25 020 30 853

1 553 1 389

1 553 1 389

6 945

6 945

Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

484 668

148 040

6 945

6 945

494 064

155 754
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Cizí zdroje

Rezervy

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Ostatní rezervy

Závazky

Dlouhodobé závazky

Vydané dluhopisy

Vyměnitelné dluhopisy

Ostatní dluhopisy

Závazky k úvěrovým institucím

Dlouhodobé přijaté zálohy

Závazky z obchodních vztahů

Dlouhodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Odložený daňový závazek

Závazky - ostatní

Závazky ke společníkům

Dohadné účty pasívní

Jiné závazky

Krátkodobé závazky

Vydané dluhopisy

Vyměnitelné dluhopisy

Ostatní dluhopisy

Závazky k úvěrovým institucím

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Závazky ostatní

Závazky ke společníkům

Krátkodobé finanční výpomoci

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Stát - daňové závazky a dotace

Dohadné účty pasivní 

Jiné závazky

Časové rozlišení

Výdaje příštích období

Výnosy příštích období 

26 620 33 342

70 727 60 439

38 603 45 762

32 124 14 677

333 419 328 060

26 620 33 342

306 799 294 718

26 611 25 397

236 072 234 279

107 581

693

101 187

116 460

4 102

88 320

8 5684 891

4 244

647

7 115

1 453

9 171

42

5 371

3 131

2 476

14 368

51

6 877

3 946

6 575
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 3. 2017 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) 

 

 

 

 

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 896 075 1 220 955

Tržby za prodej zboží 239 603

Výkonová spotřeba 747 560 996 420

Náklady vynaložené na prodané zboží 162 282

Spotřeba materiálu a energie 169 262 311 313

Služby 578 136 684 825

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -4 057 40 636

Aktivace (-) -30 127 -3 718

Osobní náklady 126 289 114 372

Mzdové náklady 93 375 84 519

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 32 914 29 853

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 31 408 28 702

Ostatní náklady 1 506 1 151

Úpravy hodnot v provozní oblasti 17 186 28 269

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17 020 12 711

Úpravy hodnot dlouh. nehmot. a hmotného majetku - trvalé 17 020 12 711

Úpravy hodnot dlouh. nehmot. a hmotného majetku - dočasné

Úpravy hodnot zásob

Úpravy hodnot pohledávek 166 15 558

Ostatní provozní výnosy 5 937 29 809

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  905 4 700

Tržby z prodaného materiálu 610 6 165

Jiné provozní výnosy 4 422 18 944

Ostatní provozní náklady 6 958 18 401

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 224 370

Zůstatková cena prodaného materiálu 330 5 869

Daně a poplatky 1 220 1 202

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -6 300 -2 362

Jiné provozní náklady 11 484 13 322

Provozní výsledek hospodaření 38 442 56 987

T E X T
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Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 1 981

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosy z podílů 31 1 981

Náklady vynaložené na prodané podíly 31 751

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládané 

nebo ovládající osoba

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy 514 531

Výnosov é úroky  a podobné v ýnosy  - ov ládaná nebo ov ládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 514 531

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti -36 8 517

Nákladové úroky a podobné náklady 3 175 3 673

Nákladov é úroky  a podobné náklady  - ov ládaná nebo ov ládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 3 175 3 673

Ostatní f inanční výnosy 131 233

Ostatní f inanční náklady 4 667 5 782

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -7 161 -15 978

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+ / -) 31 281 41 009

Daň z příjmů 6 261 10 156

Daň z příjmů splatná 4 639 9 323

Daň z příjmů odložená 1 622 833

Výsledek hospodaření  po zdaněním (+ / -) 25 020 30 853

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 25 020 30 853

Čistý obrat za účetní období = I- + II. + +III. + IV. + V. + VI. + VII.  902 927 1 254 112

T E X T
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

EDIKT a. s. 

k 31. 3. 2017 

 

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. 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 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
4. Opravné položky k majetku 

5.  Odpisování 
6.  Přepočet cizích měn na českou měnu 

7.    Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 

1. 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 

2. Významné události po datu účetní závěrky 
3. 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 
4. Vlastní kapitál 

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 
4.2. Základní kapitál 
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5. Pohledávky a závazky 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
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 

6. Rezervy 
7. Výnosy z běžné činnosti 
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 
9. 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 2016 a končící dnem 31. března 
2017. 
 
 

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 Vlkov 32, 391 81 Vlkov 2.152.000,- 31 2.083.500,- 31 

Ing. Michal Pavlíček Č.Budějovice, Jana Hurta 1746/6 2.152.000,- 31 2.430.750,- 32 

Pavel Bratršovský Č. Budějovice, Roudné 149 2.221.000,- 32 2.430.750,- 32 
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Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  

V daném období došlo k 13. 1. 2017 ukončení činnosti členů představenstva. K 10. 2. 2017 byli jako 

členové dozorčí vymazáni Ing. David Říha a Ing. Hana Bělohlavová. 

10. 2. 2017 došlo k vymazání akcií na  jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-/akcie v počtu 66 ks, 

10.000,-  Kč/akcie  v počtu  32  ks,  1.000,-  Kč/akcie  v počtu  22  ks  a  500,-  Kč/akcie  v počtu  6  ks. 

Následně došlo k zapsání 13.890 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč/ akcie. 

1. 4. 2017 byla zapsána vnitrostátní fúze sloučením ze dne 25. 1. 2016. Došlo ke sloučení, při němž 

na  společnost  EDIKT  a.  s.,  jakožto  společnost  nástupnickou,  přešlo  jmění  zanikající  společnosti 

Kovodest s. r. o., se sídlem České Budějovice, Kpt. Nálepky 1711, PSČ 370 08, IČ 251 97 894. 

 

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 provozovny na adrese: 
EDIKT a. s., Hotel Relax, Dolní Vltavice 44, 382 26 Horní Planá. 

EDIKT a. s., Kpt. Nálepky 1711, 370 08, České Budějovice  

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 
 
 

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 % 

BYTY NOVÁ s. r. o. 
Č. Budějovice,      

Okružní 627 
04657594 51 % 
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3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady  

 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídících 

pracovníků 

 Sledované 

účetní 

období 

Předchozí 

účetní 

období 

Sledované 

účetní 

období 

Předchozí 

účetní 

období 

Průměrný počet zaměstnanců 206 198 8 8 

Mzdové náklady 91.720 83.079 11.226 12.484 

Odměny členům statutárních orgánů společnosti 1.247 960 1.247 960 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 407 480 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení 31.408 28.703 3.462 3.321 

Sociální náklady 1.506 1.151 238 40 

Osobní náklady celkem 126.288 114.373 16.173 15.750 

 

 

4. Poskytnutá peněžitá či nepeněžitá plnění  

 

V HR 2015/2016 a 2016/2017 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci 

žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. 

 

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 
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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. 

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. 
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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.  

  

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. 

 

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. 
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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 nedošlo ke změně metod oceňování, odpisování a postupů účtování. 

 

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. 

(v tis. Kč) 

Tvorba 

(v tis. Kč) 

Zúčtování 

(v tis. Kč) 

Zůstatek k 31. 3.   

(v tis. Kč) 

 Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

obd. 

Minulé 

obd. 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

obd. 

Minulé 

obd. 

- finančnímu majetku 10.179 2.918 0 7.279 0 18 10.179 10.179 

- pohledávkám - zákonné 1.170 1.286 20 34 4 150 1.186 1.170 

- pohledávkám - ostatní 16.579 815 0 15.737 190 64 16.388 16.488 

 

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. 
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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 Minulé období 

Odložený závazek z titulu ZC majetku -3.673 -3.229 

Odložená pohledávka z titulu rezerv a OP k pohledávkám 5.757 6.935 

Celkem (+ odl. daň. pohledávka/- odl.daň. závazek) 2.084 3.706 

 

 

1.3. Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry  

Banka Datum 

poskytnutí 

Zůstatek 

v tis. Kč 

k 31.3.2017 

Datum splatnosti Úročení 

KB, a. s. 11. 6. 2014 8.733 30. 6. 2017 O/N PRIBOR + 1,9 % p. a. 

KB, a. s. 11. 6. 2014 10.000 30. 6. 2017 O/N PRIBOR + 1,8 % p. a. 

KB, a. s. 11. 6. 2014 20.000 30. 6. 2017 O/N PRIBOR + 1,8 % p. a. 

KB, a. s. 17. 4 2015 3.020 31. 1. 2020 PRIBOR 1 + 2,5 % p. a. 

KB, a. s. 11. 5. 2015 4.929 30. 4. 2020 PRIBOR 1 + 2,35 % p. a. 

KB, a. s. 2. 5. 2016 16.840 28. 2. 2021 PRIBOR 1 + 1,9 % p. a. 

Oberbank AG 3. 5. 2011 57.371 31. 12. 2017 PRIBOR 1 + 1,375 % p. a. 

Oberbank AG 26. 9. 2016 12.338 31. 12. 2028 PRIBOR 1 + 1,25 % p. a. 

SG Equipment 

Finance Czech 

Republic s.  r. o. 

20. 5. 2015 812 15. 4. 2018 SWAP 3Y 0,31 % p. a. 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  

Stra nka 36 

SG Equipment 

Finance Czech 

Republic s.  r. o. 

20. 8. 2015 3.619 15. 7. 2018 SWAP 3Y 0,31 % p. a. 

SG Equipment 

Finance Czech 

Republic s.  r. o. 

19. 5. 2016 1.493 15. 4. 2019 SWAP 3Y 0,31 % p. a. 

SG Equipment 

Finance Czech 

Republic s.  r. o. 

23. 2. 2017 549 15. 1. 2020 SWAP 3Y 0,31 % p. a. 

Celkem  139.704   

 

 

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 0 57 

Vzdělávací aktivity zaměstnanců Úřad práce České republiky 0 89 

 

 

2. Významné události po datu účetní závěrky  

 

V hospodářském  roce  2017/2018  očekáváme  získání  většího  objemu  prací  na  stavební  práce 

v sektoru veřejných zakázek oboru dopravního stavitelství, především u drážních zakázek a investora 

Správy železniční dopravní cesty, než v předchozím HR. Plán výkonů na HR 17/18 je stanoven ve 

výši 1,2 mld. Kč a HV očekáváme ve výši  40 mil. Kč. Navýšení kapacit hotelového  resortu Relax           

o 4 apartmánové domy od léta 2017 a jeho zatraktivnění spuštěním provozu wellness na podzim 2017 

chceme  docílit  tržeb  ve  výši  cca  30 mil.  Kč  za  HR  17/18.  Během  léta  2017  očekáváme  územní 

rozhodnutí  stavebního  úřadu  o  umístění  stavby  bytového  domu  v Nové  ulici  pro  naši  dceřinou 

společnost BYTY NOVÁ a následné zahájení stavebních prací a prodeje bytů na podzim 2017. 
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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 22.592 21.268 0 0 22.592 21.268 

Stavby 115.460 106.602 26.609 22.114 88.851 84.488 

Samostatné movité věci a 

soubory m.věcí 

140.614 114.207 95.964 83.959 44.650 30.247 

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 

Nedokončený DHM 40.613 17.511 0 0 40.613 17.511 

 

Skupina majetku Pořizovací 

cena minulé 

období 

Navýšení 

PZ 

z důvodu 

fúze 

Přírůstky Úbytky Pořizovací 

cena běžné 

období 

Pozemky 21.268 1.324 0 0 22.592 

Stavby 106.602 2.310 6.547 0 115.460 

Samostatné movité věci a 

soubory m. věcí 

114.207 1.507 28.316 3.416 140.614 

Jiný dlouhodobý hm. majetek 7 0 0 0 7 

Nedokončený DHM 17.511 0 165.690 142.589 40.613 

 

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, 

558/20 v k. ú. Černá v Pošumaví jsou zatíženy věcným břemenem ve prospěch společnosti E. ON 

Distribuce, a. s. 
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Skupina majetku Oprávky 

minulé 

období 

Navýšení 

PZ 

z důvodu 

fúze 

Přírůstky Úbytky  Oprávky 

běžné 

období 

Pozemky 0 0 0 0 0 

Stavby 22.114 1.335 3.159  26.609 

Samostatné movité věci a 

soubory m. věcí 

83.959 1.507 13.914 3.416 95.964 

Jiný dlouhodobý hm. majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 

 

 

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek   

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena    

 běžné 

období 

minulé 

období 
běžné 

období 

minulé 

období 

běžné 

období 

minulé 

období 

Software 4.057 3.802 3.854 3.709 203 93 

Ocenitelná práva 687 642 657 632 30 10 

Výsledky vědecké činnosti 0 0 0 0 0 0 

Jiný DNM 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 54 0 0 0 54 0 

 

Skupina majetku Pořizovací 

cena minulé 

období 

Navýšení PZ 

z důvodu fúze 

Přírůstky Úbytky Pořizovací 

cena běžné 

období 

Software 3.802 0 269 14 4.057 

Ocenitelná práva 642 0 45 0 687 

Výsledky vědecké činnosti 0 0 0 0 0 

Jiný DNM 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 0 0 458 404 54 
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Skupina majetku Oprávky 

minulé 

období 

Navýšení 

PZ 

z důvodu 

fúze 

Přírůstky Úbytky  Oprávky 

běžné 

období 

Software 3.709 0 159 14 3.854 

Ocenitelná práva 632 0 25 0 657 

Výsledky vědecké činnosti 0 0 0 0 0 

Jiný DNM 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 

 

 

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 16/17 

10006311 4AR 5326 Škoda Rapid 1.2 TSI 

77kW Elegance M6 

hatchback 5 dv. 

60 23.4.2015 298 000,15 57 420,00 

10111021 4AT 5856 Volkswagen Caddy 1.6 

TDI 75kW 

48 4.6.2015 390 000,22 102 602,16 

10096322 4AT 8541 Volkswagen Caddy 1.6 

TDI 75kW 

48 4.6.2015 379 899,35 100 108,20 

10539211 4AZ 7473 Škoda Superb 2.0 TSI 

206kW L&K Combi 4x4 

AP A6 

48 2.10.2015 913 738,42 177 584,52 

10541511 4AZ 7474 Škoda Octavia 1.4 TSI 

110kW DSG Style A7 E6 

60 2.10.2015 490 441,76 91 587,00 

10541711 4AZ 7475 Škoda Octavia 1.6 TDI 

81kW Ambition Combi 

M5 E6 

54 2.10.2015 388 723,55 86 413,92 
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10263312 5AA 5709 Dacia Dokker 1.5 dCi 

66kW 

48 26.10.2015 261 460,31 73 326,12 

10511826 5AB 0494 Škoda Octavia 1.6 TDI 

81kW Ambition Combi 

M5 E6 

54 9.11.2015 388 723,55 86 413,92 

10680312 5AB 1446 Škoda Superb 2.0 TDI 

140kW Style AP A6 

48 16.11.2015 657 717,76 151 974,48 

10639012 5AC 0109 Škoda Superb 2.0 TDI 

140kW Style AP A6 

48 4.12.2015 704 436,35 163 619,37 

130055794 3AF 5225 Fiat Ducato 48 18.1.2013 1 106 000,00 238 137,60 

140052556 2AX 9406 Š. Octávia combi 2,0 TDÍ 60 5.6.2012 530 135,90 133 437,96 

140052557 2AU 8172 Dácia Logan 1,5 48 24.4.2012 235 420,67 8 372,46 

140052920 2AY 0108 Š.Superb 2,0 60 12.6.2012 460 925,00 103 246,20 

140053026 2AV 3513 Ford Transit 350 M 2,2 60 27.4.2012 454 697,50 129 264,00 

140053027 2AY 1989 Ford Transit 350 L 2,2 60 14.6.2012 496 816,67 182 829,95 

140055121 3AD 4587 Dacia Sandero 5 dv. 

hatchback 1.2 Arctica 

48 15.11.2012 159 001,67 44 652,02 

140055726 3AJ 0382 Ford Transit Connect 

PT2 1,8 

60 29.3.2013 314 880,00 92 728,90 

140055727 3AI 1509 Ford Transit 350 L 2,2 60 6.3.2013 491 148,33 137 851,20 

140055728 3AI 1657 Ford Transit 350 L 2,2 60 6.3.2013 491 148,33 139 149,30 

140055729 3AI 1668 Ford Transit 350 L Dcí 

2,2 

60 6.3.2013 491 148,33 138 441,90 

140055730 3AI 1490 Ford Transit 4 dv. Kombi 

2.2 TDCi 92kW 

60 6.3.2013 491 148,33 151 178,40 

140055731 3AJ 6423 Ford Transit  Base 350 L 

2,2 

60 22.4.2013 491 148,33 147 744,16 

140057267 3AL 6990 Š.Rapid 1,6 48 7.6.2013 281 563,64 104 300,00 

140057580 3AN 0034 Audi A5 2 dv. Cabrio 2.0 

TDI 130kW 

36 16.7.2013 1 183 471,07 113 515,37 

140061037 4AA 8662 Ford Transit 2,2 Tdí 60 29.5.2014 482 928,52 132 193,00 
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140061038 4AA 8606 Ford Transit 350 M 2,2 

TDCÍ 

60 29.5.2014 477 235,12 125 475,80 

140061039 4AA 6221 Ford Transit 350 L 2,2 60 29.5.2014 458 514,46 101 527,30 

140061040 4AA 6415 Ford Transit 350 EF 2,2 

TDÍ  

60 6.6.2014 535 902,48 156 595,65 

140061041 4AC 2743 Š.Rapid 1,6 48 17.6.2014 290 113,22 85 299,60 

140061042 4AC 0124 Octávia Combi 2,0 48 5.6.2014 459 489,67 141 420,93 

140061173 4AB 0857 Škoda Rapid 1,6 48 6.5.2014 286 036,36 81 184,08 

140061362 4AB 4442 Škoda Rapid 1,2 48 16.5.2014 266 675,21 90 426,00 

140052555 2AU 8001 Škoda Octavia 5 dv. 

Kombi 1.4 TSI Active 

Combi 

48 24.4.2012 300 000,00 17 586,70 

140073295 5AP 5784 Škoda Superb III 5 dv. 

Hatchback 2,0 TDI 

140kW L&K 4X4 AP 

48 27.5.2016 790 159,09 126 558,70 

140074839 5AN 7740 Audi Q7 II 5 dv. Off-road 

3,0 TDI 200 Kw quattro 

tiptronic 

36 19.8.2016 1 639 669,00 235 666,00 

12154611 5AY 2977 Škoda Rapid 1,4 TDI 66 

kW Style spaceback M5 

66 Kw E6 (HATCHBACK 

5dv.) 

48 28.11.2016 337 319,00 22 895,86 

11393931 5AL 5730 Škoda octavia 1,6 TDI 81 

kW Style M5 81 kW E6 

(HATCHBACK 5 dv.) 

48 11.5.2016 385 006,21 78 752,89 

11358722 5AL 5737 Škoda octavia 1,6 TDI 81 

kW Style COMBI M5 81 

kW E6 (COMBI 5 dv.) 

48 11.5.2016 413 181,82 81 875,08 

16DVOLB00

0785 

7C6 2616 BMW 220d 2,0 xDrive 

Active Tourer 140kW  

36 27.12.2016 908 413,00 66 050,74 
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Finanční leasing 

Běžné účetní období 

Zahájení Doba 

trvání 

Název majetku Splátky 

celkem 

První 

splátka  

Uhrazené 

splátky  

Neuhrazené splátky 

splatné 

      do 1 roku po 1 roce 

  Žádné    0 0 

 

Minulé účetní období 

Zahájení Doba 

trvání 

Název majetku Splátky 

celkem 

První 

splátka  

Uhrazené 

splátky  

Neuhrazené splátky 

splatné 

      do 1 roku po 1 roce 

  žádné    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. 

K 31. 3. 2017 a 31. 3. 2016 souhrnná výše drobného hmotného a nehmotného majetku neuvedeného 

v rozvaze činila v pořizovacích cenách 6.013 tis. Kč a 5.529 tis. Kč. 

 

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   

Běžné období 

Název majetku Pořizovací 

cena v tis. 

Kč 

Forma 

zajištění 

Zástavní 

věřitel 

Stavby bez čp. na parc. 1830/5,1830/7 Č.B. 19.771 Zástavní právo KB a.s. 

Parcela č. 1823/3, Č. B. 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. 1652/25, 1652/12, Č.B. 4.100 Zástavní právo Oberbank AG 
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Parcely a stavby na LV č. 1124 Černá v Pošumaví 65.140 Zástavní právo Oberbank AG 

Parcely na LV č. 402 Skřípov 943 Zástavní právo Oberbank AG 

 

Minulé období 

Název majetku Pořizovací 

cena v tis. 

Kč 

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. 

Parcela č. 1823/3, Č. B. 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 

 

 

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 2015/2016 a 2016/2017 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,- - 

CELKEM  11.279    
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Minulé 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   - 

 

 

4. Vlastní kapitál  

 

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát   

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: 

Valná  hromada  rozhodla  o  převedení  zisku  ve  výši  10.849.880,02  Kč  do  nerozděleného  zisku 

minulých let. 20.003.200,- Kč bylo rozděleno jako dividenda. 

Návrh na rozdělení zisku běžného období: 

Představenstvo podává následující návrh na rozdělení zisku: 

Dividendy                                                              15.000 tis. Kč 

Tantiémy                                                                 4.000 tis. Kč 

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

děleného zisku minulých let představenstvo navrhuje vyplatit mimořádnou dividendu 5.000 tis. Kč. 

 

4.2. Základní kapitál   

Běžné období 

Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené 

akcie 

Lhůta splatnosti 

- na jméno  13.890 ks       500,- - - 
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Minulé 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,- - - 

 

 

5. Pohledávky a závazky  

 

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti   

Počet dnů Sledované období (tis. Kč) Předchozí období (tis. Kč) 

 Z obchodního 

styku  

Ostatní  Z obchodního 

styku  

Ostatní  

Do 30 93.285 - 11.112 - 

30 - 60 4.019 - 9.048 - 

60 – 90 37 - 11.573 - 

90 – 180 831 - 598 - 

180 a více 2.920 - 3.006 - 

 

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti   

Počet dnů Sledované období (tis. Kč) Minulé období (tis. Kč) 

 Z obchodního 

styku 

Ostatní Z obchodního 

styku 

Ostatní 

do 30 94.547 - 40.341 - 

30 – 60 4.519 - 90 - 

60 – 90 21 - 4 - 
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90 – 180 155 - 26 - 

180  a více 652 - 494 - 

Splatné závazky z veřej. zdrav. poj. 1.184 - 939 - 

Splatné závazky poj. na soc. zabezp. 2.762 - 2192 - 

Daňové nedoplatky u finan. orgánů  - - - - 

 

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva   

 Běžné období (tis. Kč) Minulé období (tis. Kč) 

Pohledávky kryté zástavním právem 40.000 40.000 

Závazky kryté zástavním právem - - 

Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)  - - 

 

5.4. Pohledávky a závazky z titulu zádržného 

 Běžné období (tis. Kč) Minulé období (tis. Kč) 

Pohledávky 45.613 70.643 

Závazky 38.603 53.193 

 

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 38.603 tis. Kč, přičemž z toho částka 26.730 tis. Kč představují závazky se 

splatností více než 12 měsíců a částka 11.873 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. 
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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 Sledované 

období (tis. Kč) 

Minulé období 

(tis. Kč) 

Záruka za dodání 0 110 

Záruka za odstranění vad 77.865 82.577 

Záruka za provedení díla 26.712 18.412 

Příslib záruky za odstranění vad 0 0 

Bankovní záruka za nabídku 0 12.200 

Příslib záruky za provedení díla 0 900 

Protizáruka 5.518 41.936 

Záruka za zádržné 1.104 25.396 

Záruka za odstranění vad 0 4 EUR 

Celkem 111.199 181.531 

 

 

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) Běžné období (tis. Kč) 

Druh rezervy Zůstatek 

k 1. 4. 

Tvorba Čerpání 

(zúčtování) 

Zůstatek 

k 31.3. 

Tvorba Čerpání 

(zúčtování) 

Zůstatek 

k 31. 3. 

Zákonné rezervy - - - - - - - 

Rezerva na daň z příjmů - - - - - - - 
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Rezerva na reklamace 2.604 380 - 2.984 809 899 2.894 

Rezerva na audit, daňové 

poradenství 

320 - - 320 - - 320 

Rezerva na nevyčerpanou 

dovolenou 

1.256 887 - 2.143 2.543 2.143 2.543 

Rezerva na rizika ze 

správních řízení 

0 - - 0 - - 0 

Rezerva na zakázkové 

náklady 

26.365 - 4 163 22.202 176.796 183.792 15.206 

Rezerva-bankovní záruky 4.439 1.255 - 5.694 3.489 3.525 5.658 

Celkem 34.984 2.522 4 163 33.343 183.637 190.359 26.620 

 

7. Výnosy z běžné činnosti  

 

 Sledované období (tis. Kč) Minulé období (tis. Kč) 

 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby za prodej zboží 239 239 - 603 603 - 

Tržby z prodeje vl. výr. 6.163 6.163 - 7.549 7.549 - 

Tržby z prodeje služeb 842.249 842.249 - 1.213.406 1.213.406 - 

Ostatní výnosy 53.600 53.600 - 18.944 18.944 - 

Celkem 902.251 902.251 - 1.240.502 1.240.502 - 

 

 

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

 

Výdaje na výzkum a vývoj nebyly vynakládány. 
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9. Ostatní položky zisků a ztrát 

 

Odměny statutárnímu auditorovi k 31.3.: 

Služby Sledované období (tis. Kč) Minulé období (tis. Kč) 

Povinný audit 224 218 

Ostatní auditorské služby - - 

Celkem 224 218 

 

 

 

Sestaveno dne:  

 

31. 8. 2017 

 

Sestavil: 

 

Radim Bláha 

 

 

Podpis statutárního zástupce: 
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VÝKAZ CASH FLOW 

 

P. 42 333

Z. 31 281

A. 1 12 585

A. 1 1 17 020

A. 1 2 -6 579

A. 1 3 -681

A. 1 4 0

A. 1 5 2 661

A. 1 6 164

A. * 43 866

A. 2 13 945

A. 2 1 15 347

A. 2 2 -9 043

A. 2 3 7 614

A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 27

A. ** 57 811

A. 3 -3 175

A. 4 514

A. 5 -10 987

A. 6 0

A. 7 0

A. *** 44 163

B. 1 -62 449

B. 2 681

B. 3 5 010

B. *** -56 758

C. 1 17 447

C. 2 -14 617

C. 2 1 0

C. 2 2 0

C. 2 3 0

C. 2 4 0

C. 2 5 0

C. 2 6 -14 617

C. *** 2 830

F. -9 765

R. 32 568

Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Okamžik 

sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní 

závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 

která je účetní jednotkou

31.08.17 Radim Bláha Radim Bláha

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada ztráty společníky

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

Přijaté úroky

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Přijaté dividendy a podíly na zisku

Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

Změna stavu zásob

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

Změna stavu opravných položek, rezerv 

Zisk z prodeje stálých aktiv 

Výnosy z dividend a podílů na zisku

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

( v celých tisících Kč ) Rudolfovská 461/95

370 01České Budějovice

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Obchodní f irma nebo jiný název 

účetní jednotky

( výkaz cash-flow ) EDIKT a. s.

ke dni 31. 3. 2017



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  

Stra nka 51 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 31. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

Počáteční 

zůstatek
Zvýšení Snížení

Konečný 

zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 6 945 6 945

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0

* Změna základního kapitálu (A+B) 6 945 6 945

C. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0

** Změna základního kapitálu a vlastních podílů (A+B+C) 6 945 6 945

D. Emisní ážio 0

E. Zákonné fondy - rezervní a nedělitelný fond 1 389 164 1 553

F. Ostatní fondy ze zisku 0

G. Kapitálové fondy 0

H. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0

J. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0

K. Rozdíly z přeměn společností 0

L. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 0

*** Změna stavu fondů a přecenění (D+E+F+G+H+J) 1 389 164 0 1 553

M. Zisk minulých účetních období 123 135 6101 129 236

N. Ztráta minulých účetních období 0

O. Zisk/ztráta minulé účetní období po zdanění 30 853 -30 853 x x

P. Zisk/ztráta aktuální účetní období po zdanění x 25 020 25 020

R. -14282 7 000 14 282 -7 000

**** 148 040 7 432 14 282 155 754

Zpracováno v souladu s vyhláškou 

č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH 

VLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní f irma nebo jiný 

název účetní jednotky

EDIKT a. s.

ke dni 31. 3. 2017  

( v celých tisících Kč )

Podpisový záznam statutárního orgánu 

nebo fyzické osoby, která je účetní 

jednotkou

Radim Bláha Radim Bláha

Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

Rudolfovská 461/95

České Budějovice

370 01

31.8.2017

Zálohy na podíl na zisku

Celkem

Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní 

závěrky



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Stra nka 52 

Č estne  prohla s ení  

 

Prohlas úji, z e ú daje úvedene  ve vy roč ní  zpra ve  odpoví dají  skúteč nosti. 

Pavel Dolansky  

genera lní  r editel a pr edseda pr edstavenstva ÉDIKT a. s. 

 

V Č esky čh Búde jovičí čh dne 30. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


