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1 Úvodní slovo 
PUDIS v roce 2015 dokon il všechny významné zm ny, které nastartoval v roce 2014 a s nimiž 
sm le vstupuje do další dekády své existence1. P i všem našem konání máme však na pam ti 
tradici, kterou zna ka PUDIS i firma samotná reprezentuje. Jsme si však v domi, že obstát 
v sou asném novodobém tržním prost edí vyžaduje významn jší zm ny provád t. 

Lze konstatovat, že pro rok 2015 jsme m li nastaveno stabilní personální zajišt ní, redukované již 
v roce p edchozím. S tímto týmem jsme elili novým profesním výzvám.  

S oživením trhu p edevším u státních investor  p išlo i pom rn  hodn  nové práce, proto se také 
zvýšil tlak na efektivitu výroby. Pro úsp ch i dobré vnímání firmy našimi objednateli je nezbytné 

asné a kvalitní dokon ení všech zakázek, a to klade zna né nároky na všechny jedince 
zapojené na zakázkách a na jejich p ístup k práci. Musíme s t mito p ísn jšími požadavky 
pracovat a zvykat si na n .   

Uvnit  spole nosti jsme dále pokra ovali v hledání úspor a v optimalizaci vnit ních proces . 
Digitalizovali jsme agendu cestovních p íkaz  a vyú tování, zefektivnili jsme systém ob hu pošty, 
ale p edevším jsme pracovali na zlepšení zakázkové evidence, zlepšili jsme sledování výrobních 
celk  a zlepšili jsme vnímání produktivity na zakázkách samotnými projektanty. 

Hospodá ský výsledek roku 2015 lze hodnotit jako pozitivní a snad i uspokojivý. Lze konstatovat, 
že jsme potvrdili po letech ztrátového hospoda ení r stovou tendenci, a tím jsme se ujistili, že 
zm ny nastartované v roce 2014 spolu s významným p isp ním nových postup  a oto ení priorit 
státních i komunálních investor , byly úsp šné. 

Nezbývá, než doufat, že tak, jako máme radost z roku 2015, budeme moci mít radost i z let 
následujících. K tomu si samoz ejm  nejv tší m rou musíme pomoci sami, nicmén  i vn jší 
prost edí a byrokracie ovliv uje úsp ch i neúsp ch. I ve zdánlivých mali kostech m že d ímat 
problém. Proto si p ejme, aby množství problém , které na nás ekají, bylo co nejmenší, 
a abychom se mohli zcela soust edit na pln ní našeho profesního poslání. 

Záv rem d kuji všem našim profesním i obchodním partner m za dosavadní spolupráci 
a vst ícnost p i ešení všech problém , které nám naše práce p ináší.  

 

 

 

 

Ing. Martin Höfler 
editel spole nosti a p edseda p edstavenstva 

PUDIS a.s. 

 

                                                   
1 v  roce 2016 oslaví PUDIS a.s. 50 let od založení v roce 1966 (v . p edchozích právních forem)  
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2 Zam ení a cíle spole nosti 
PUDIS je projektová a pr zkumná spole nost s tém  padesátiletou tradicí. Od roku 1966 
zpracovává projekty silni ních staveb, most , p eložek sítí, vodohospodá ských objekt  
a dalších souvisejících staveb. 

2.1 Zam ení 
PUDIS zajiš uje geotechnické a geologické pr zkumy, ale také pr zkumy a monitoringy životního 
prost edí. Nemén  d ležitou, zvlášt  v posledních letech, se ukazuje inženýrská innosti. 

Tým odborník  spole nosti umí obsáhnout kompletní vývojový cyklus každého infrastrukturního 
projektu – od vyhledávací studie i studie proveditelnosti, p es proces EIA až po podrobnou 
realiza ní projektovou dokumentaci. Od úvodních konzultací až po ešení konkrétních detailních 
požadavk  na stavb . Zákazníky spole nosti jsou státní i m stští investo i, obce, architekti, 
develope i, i stavební firmy. 

2.2 Cíle 
Vedení spole nosti p ijalo cíle pro nejbližší období: 

 Obnovit do konce roku 2015 profitabilitu spole nosti. 
 Udržet a rozší it své p sobení v projektech na území Hlavního m sta Prahy. 
 Doplnit a stabilizovat pracovní tým v úrovni hlavních inženýr . 
 Zvýšit efektivnost procesu ízení zakázek. 

2.3 Místo p sobnosti 
PUDIS sídlí v Praze, kde má i svou jedinou provozovnu. Nemá organiza ní složku v zahrani í. 

 

3 Hlavní ekonomické ukazatele 
Vybrané údaje z rozvahy aktiva a pasiv (tis. K ) 

Ukazatel žné období Minulé období 

Aktiva celkem 67 178 63 461 

- Z toho Dlouhodobý majetek 2 717 10 427 

- Z toho Ob žná aktiva 62 388 52 506 

Vlastní kapitál 41 453 48 092 

Cizí zdroje 25 501 15 368 

 

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty (tis. K ) 
Ukazatel žné období Minulé období 

Výkony 88 082 66 484 

- Z toho: tržby z prodeje vlastních výrobk  a služeb 91 734 67 466 

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (EBIT) 9 110 243 
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4 Vývoj spole nosti v roce 2015 
Dne 18.5.2015 rozhodla valná hromada spole nosti PUDIS a.s. v souladu s p íslušnými 
ustanoveními zákona . 125/2008 Sb. o p em  spole nosti rozd lením odšt pením ásti svého 
obchodního jm ní (nemovitý majetek, závazky, pohledávky, p echodná aktiva a finan ní majetek) 
se vznikem spole nosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, 
130 00.  P em na byla zapsána rejst íkovým soudem dne 8.6.2015. 

4.1  Organizace a systém ízení 
PUDIS je akciovou spole ností ve smyslu § 243 zákona o obchodních korporacích . 90/2012 Sb. 
Dle ustanovení § 396 používá dualistický systém vnit ní struktury – tj. má dozor í radu a 

edstavenstvo.  

4.1.1 Organiza ní struktura 

 

Obrázek 1 - Organiza ní struktura 
Výrobní úsek je dále len n do jednotlivých pracovních skupin dle jejich profesního zam ení. 

4.1.2 Systém ízení 
Spole nost realizuje své služby formou individuáln  sjednávaných zakázek – projekt . P i jejich 
realizaci uplat uje zásady projektového ízení. ídicí struktura je maticová – vertikální len ní 
vychází ze shora uvedené liniové organiza ní struktury a horizontální len ní odpovídá 
projektovým a procesním tým m. Systém ízení se opírá o certifikované systémy ízení kvality, 
environmentu a BOZP dle SN EN ISO 9001, 14001 a 18001. 

4.1.3 Metody ízení rizik 

ízení rizik je zakomponováno do všech úrovní ízení spole nosti a zahrnuje: 
 Aktivní roli dozor í rady v ízení spole nosti, 
 Pravidelná jednání a podávání zpráv p edstavenstva dozor í rad , 
 Dozorové audity certifika ním orgánem a autorizující osobou, 
 Interní audity všech zavedených systém ízení, 
 Kontrolní sch ze vedení, 
 Kontrolní a výrobní výbory jednotlivých realizovaných zakázek – projekt , 
 Identifikace nedostatk  a p ijímání nápravných a preventivních opat ení. 
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5 Zpráva p edstavenstva o podnikatelské 
innosti a stavu majetku 

5.1 Stru né zhodnocení roku 2015 
Zakázky realizované spole ností PUDIS v roce 2015 byly tak jako v p edchozích letech 

edevším orientovány na p ípravu nových dopravních staveb a na projekty rekonstrukcí staveb 
stávajících, z nejv tší ásti z oboru silni ního stavitelství. Tuto skupinu zakázek doplnily další 
projekty m stské infrastruktury, jejichž objednatelem byly samosprávné celky i jim pod ízené 
instituce. Významným portfoliem byly také r zné služby v oblasti inženýringu staveb i služby 
v oblasti monitoringu životního prost edí prost ednictvím naší autorizované laborato e hluku.  

Mezi významné zadavatele pat í státní silni ní investor editelství silnic a dálnic R ( SD), 
potažmo velcí zhotovitelé dopravních staveb, pro které jsme zpracovávali realiza ní dokumentace 
staveb (RDS). 

Významným milníkem, vázajícím se k roku 2015, je zá íové dokon ení a zprovozn ní Tunelového 
komplexu Blanka, kde jsme po léta zpracovávali p ípravné projekty a fináln  v poslední dob  
realiza ní projektové dokumentace ásti stavby. Uvedením do provozu však práce nekon í, 
protože dále subdodavatelsky participujeme na sledování a vyhodnocování zkušebního provozu, 
a pracujeme také na ásti dokumentace skute ného provedení.  

Významnou stavbou základního skeletu silni ní sít  hl. m. Prahy je Radlická radiála, u které jsme 
v roce 2015 realizovali podrobný geotechnický pr zkum. Dále jsme v prost edí hl. m. Prahy 
realizovali drobn jší projekty oprav inženýrských sítí, a  už pro Pražskou plynárenskou, i pro 
Pražskou vodohospodá skou spole nost.  

Dlouhodob  významnou ást v innosti spole nosti vykazuje rovn ž geologická služba spole  
s laborato í mechaniky zemin a polním zkušebnictvím. Mezi dominantní zakázky tohoto segmentu 
pat í pr zkumné práce již zmín né Radlické radiály anebo geologické pr zkumy pro p ípravu 
jiných silni ních staveb, a dále práce na monitoringu ražeb podzemních staveb technické 
infrastruktury (kanaliza ní stoky apod.). 

I v roce 2015 došlo k legislativním zm nám, které p ímo ovliv ují naši innost. P edevším došlo 
k zásadní zm  výkladu metodiky pro majetkoprávní p ípravu, tj. výkup pozemk  ur ených 
k výstavb  dopravní infrastruktury. 

Projek ní a inženýrská innost 
V roce 2015 jsme pracovali na mnoha projektových úkolech. Jejich vý et je obsáhlý, proto zmíním 
pouze ty objemov  i profesn  nejvýznamn jší.  

Pro státní editelství silnic a dálnic R ( SD) jsme pokra ovali ve zpracování dalších etap 
projektu rychlostní silnice R35 v úseku Opatovice nad Labem - asy, kde jsme v rámci Sdružení 
CPP2015 spole  s partnery PRAGOPROJEKT a.s. a AF-CITYPLAN s.r.o. vykonávali 
inženýrskou a majetkoprávní innost a záv rem roku zpracovali projektovou dokumentací pro 
provád ní stavby. Jako druhou nejvýznamn jší zakázku lze jmenovat aktualizaci projektu 
k územnímu ízení pro stavbu P eložka I/12 R1 – Úvaly, i studii úprav rychlostní silnice R4 
v úseku Praha – itka, za ú elem úpravy technického ešení stavby tak, aby vyhovovala 
plnohodnotnému dálni nímu provozu. Pro SD jsme dále zpracovávali adu drobn jších zakázek 
projek ního i pr zkumného charakteru.  

Pro spole nosti EUROVIA CS a.s. a STRABAG a.s. jsme zpracovávali realiza ní projektové 
dokumentace dálni ních staveb D3 0308C Veselí n.L. – Bošilec a D3 0309-III Borek – Úsilné.  

Krom  výše zmín ných zakázek jsme realizovali adu projek ních prací pro krajské investory 
(Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, Jiho eský kraj anebo St edo eský kraj) a pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.  
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Pr zkumy 
Stejn  jako v letech p edcházejících, tak i v roce 2015 se geologické a geotechnické pr zkumy 
a další služby tohoto oboru (nap . monitoringy ražeb) významnou m rou podílely na dosažených 
výkonech.  

Je to dáno zejména stabilním a profesn  silným týmem, podpo eným vlastní laborato í, dobrým 
jménem na trhu i menší konkurencí, která usnad uje p ístup k novým zakázkám. Z významných 
uskute ných prací lze znovu zmínit geotechnický pr zkum pro Radlickou radiálu, realizovaný 
jak z povrchu, tak z pr zkumné štoly, i monitoring stavby Kanaliza ní sb ra  do B chovic - stoka 
H1 nebo práce na monitoringu stavby bezbariérového p ístupu p estupní stanice M stek 
pražského metra. Technicky zajímavá byla rovn ž další etapa zakázky kombinovaného 
geotechnického pr zkumu výsypky velkolomu Ji í pro Sokolovskou uhelnou a.s. 

Oblast pr zkumných prací pak dopl uje skupina životního prost edí, jejíž dominantním zdrojem 
íjmu z stává autorizovaná hluková laborato , která m ila p edevším hluk z provozu 

modernizovaných úsek  dálnice D1 i hluk na komunikacích p ed zprovozn ním Tunelového 
komplexu Blanka. 

 

5.2 Výzkum a vývoj 
Spole nost PUDIS a.s. nerealizovala v roce 2015 v oblasti výzkumu a vývoje nerealizovala žádné 
projekty. 

 

5.3 Pracovn právní vztahy 
Odbornost a kvalita služeb spole nosti je p ímo závislá na kvalit  zam stnanc , kte í ve 
spole nosti pracují. PUDIS buduje tým samostatných, kvalifikovaných a motivovaných specialist . 

Nízká poptávka, tržní ceny i rostoucí složitost majetkoprávní p ípravy dopravních staveb se 
v posledních letech dotkly celého sektoru stavebnictví a na n j navázaných služeb. PUDIS 
poznamenaly 2 lety ztrátového hospoda ení. Po období snižování investic a provozních náklad  
vedení p istoupilo k reorganizaci spojené s obm nou pracovního týmu.  

5.3.1 Zam stnanci v íslech 
Po ty zam stnanc  v pracovním pom ru za rok 2015 

Zam stnanci Po et 

Po et zam stnanc  k 1.1.2015 63 

Po et zam stnanc  k 31.12.2015 65 

Pr rný eviden ní po et 63 

Ukon ené pracovní vztahy 13 

Nové pracovní vztahy 11 

 

ková struktura zam stnanc  k 31.12.2015 
ková struktura Po et 

 21 - 30 12 

 31 - 40 20 

 41 - 50 12 

 51 - 60 8 

 61 - 70 10 

 71 - 80 1 
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5.3.2 Sociální politika 
PUDIS poskytuje svým zam stnanc m základní benefity: 

 Dodatkovou dovolenou v délce 5 pracovních dn  ro , 
 ísp vek na stravování, 
 ísp vky na penzijní p ipojišt ní. 

5.4 Stav majetku 
Majetek spole nosti tvo í autopark, software, hardware a další p ístrojové vybavení. Majetek je 
udržován v dobrém funk ním stavu.  

Po ztrátových letech 2012 a 2013 dochází k postupné obnov  autoparku a p ístrojového 
vybavení. 

Hodnota majetku je podrobn ji vy íslena v P íloze k ú etní záv rce, která je sou ástí této zprávy. 

5.4.1 Nehmotný majetek 
PUDIS dlouhodob  udržuje klí ový profesní software pro zpracování projekt  v aktuálních verzích 
v režimu servisních smluv. 

5.4.2 Hmotný majetek 
Spole nost PUDIS v roce 2015 zakoupila 3 vozy – z toho jeden terénní a dva osobní referentské 
automobily. Bylo modernizováno vybavení laborato e mechaniky zemin a hornin. 

 

5.5 Ochrana životního prost edí 
Spole nost p ijala tuto politiku v ochran  životního prost edí a BOZP: 

1. Abychom dosáhli p i své innosti co nejšetrn jšího dopadu na životní prost edí a mohli i 
nadále zlepšovat úrove  naší ochrany životního prost edí, zavazujeme se: 

2. Dodržovat požadavky platných právních p edpis  na ochranu životního prost edí a 
dalších požadavk , ke kterým se organizace zavázala. 

3. Usilovat o neustálé zlepšování profilu organizace v oblasti životního prost edí. 
4. Preferovat p i ochran  životního prost edí prevenci p ed odstra ováním ekologických 

dopad . 
5. Minimalizovat rizika z možného zne is ování vody, p dy a ovzduší, usilovat o 

edcházení vzniku havarijních situací, a pokud už nastanou, postupovat tak, aby došlo k 
minimalizaci dopad  na životní prost edí. 

6. Hledat cesty pro trvalé snižování spot eby energií, surovin a produkce odpad  a vést 
zam stnance k minimalizaci negativních dopad  jejich innosti na životní prost edí. 

7. Trvale usilovat o dosažení stanovených environmentálních cíl  a program . 
8. P i svých innostech brát v úvahu názory zainteresovaných stran a preferovat otev ený 

ístup k ve ejnosti. 
9. Informovat ve ejnost, zam stnance a obchodní partnery o p ístupu organizace k ochran  

ŽP. Vyžadovat od partner  šetrný p ístup k životnímu prost edí. 
10. Vzd lávat a motivovat své zam stnance k tomu, aby všechny innosti provád li s plnou 

odpov dností k ŽP a lidskému zdraví. 
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6 O ekávaný vývoj v roce 2016 
edstavenstvo spole nosti o ekává v roce 2016 dále se zvyšující poptávku po službách 

z portfolia spole nosti, a to p edevším díky akceleraci p ípravy velkých dopravních projekt  
editelství silnic a dálnic R a také projekt  hl. m. Prahy, jejíž p edstavitelé po zprovozn ní 

Tunelového komplexu Blanka (TKB) slibují pokra ování p ípravy m stského okruhu a radiál. 
Nakolik se tyto sliby p etaví v realitu, p i sou asné p íprav  Metropolitního územního plánu, se 
nechejme p ekvapit. 

V roce 2016 oslaví spole nost PUDIS výro í 50 let od založení v roce 1966. S tímto jubileem se 
budou vázat spole enské akce i zvýšená propaga ní a reklamní innost.  

6.1 Realizace stávajících projekt  
Pro rok 2016 p edpokládáme p edevším akceleraci p ípravy Radlické radiály, jejíž projekt 
k územnímu ízení bychom m li pro hl. m. Prahu aktualizovat. Dále jsme v o ekávání rozhodnutí 
vedení m sta a památká  v otázce zp sobu realizace opravy Hlávkova mostu, tj. soumostí p es 
Vltavu a Štvanický ostrov. Budeme doufat, že tento projekt nestihne stejn  nekoncep ní osud, 
jako sousední Libe ský most.  

Na projektu Tunelového komplexu Blanka zpracujeme dokumentaci skute ného provedení stavby 
a budeme se podílet na vyhodnocení tzv. zkušebního provozu.  

Budou pokra ovat práce na dálnici D35 Opatovice n. L. – asy, a to zejména majetkoprávní 
inností a inženýringem, a dále práce na stavb  I/12 B chovice – Úvaly, také inženýringem, tak 

abychom se v roce 2017 mohli zabývat projektem pro stavební povolení, jehož jsme spole  
s partnery ve sdružení nositelem. 

6.2 Nové obchodní p íležitosti 
V prost edí hl.m.Prahy o ekáváme zahájení p ípravy zbývající ásti M stského okruhu v úseku 
Pelc-Tyrolka – Balabenka – Šterboholská radiála, kterého bychom se ur it  rádi zú astnili. 

Mimo Prahu p edpokládáme spolupráci s našimi partnery na nových akcích zpracovávaných pro 
editelství silnic a dálnic R, jmenovit  D3 0305-I Vora ice-Nová Hospoda, D35 Ho ice-Sadová, 
i dálnice D1 stavba 0136.   

Mezi další nové projekty, zahajované v roce 2016, bychom rádi za adili p edevším realiza ní 
projekty pro zhotovitele silni ních staveb (zejm. pro EUROVIA CS a.s. a i jiné) a rádi bychom se 
podíleli na p íprav  metra D, a pracovali na projektech, jejichž smyslem je odstranit hlukovou 
zát ž, vznikající p i m stském provozu.  

Dále se budeme ucházet o infrastrukturní projekty u editelství silnic a dálnic R, u hlavního 
sta Prahy a jím z ízených institucí (projekty technické vybavenosti), a u zadavatel  z ad 

samosprávy jak krajské, tak m stské i obecní úrovn , teritorium zájmu však zúžíme na oblast 
ech. 

 

 

 

.  
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7 Finan ní ást 
7.1 Zpráva nezávislého auditora k ú etní záv rce 
Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávn ný k auditorské innosti 
podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komo e auditor eské republiky, íslo auditorského 
oprávn ní 469, v rámci innosti auditorské spole nosti PKM AUDIT Consulting s .r .o. ov il 

etní záv rku  

Název PUDIS a.s. 

Sídlo Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 – Strašnice 

: 45272891 

Zápis v OR B 1458 vedená u m stského soudu v Praze 

 

Provedli jsme audit p iložené ú etní záv rky spole nosti PUDIS a.s., která se skládá z rozvahy k 
31.12 2015, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2015 do 31.12.2015, souhrnu podstatných ú etních 
pravidel a dalších vysv tlujících informací. 

Odpov dnost statutárního orgánu ú etní jednotky za ú etní záv rku 
Statutární orgán spole nosti PUDIS a.s. je odpov dný za sestavení ú etní záv rky, která podává 

rný a poctivý obraz v souladu s eskými ú etními p edpisy, a za takový vnit ní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení ú etní záv rky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti zp sobené podvodem nebo chybou. 

Odpov dnost auditora 
Naší odpov dností je vyjád it na základ  našeho auditu výrok k této ú etní záv rce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor eské republiky. V souladu s t mito 

edpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali p im enou jistotu, že ú etní záv rka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postup  k získání d kazních informací o ástkách a 
údajích zve ejn ných v ú etní záv rce . Výb r postup  závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i 
vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj  u vedených v ú etní záv rce 
zp sobené podvodem nebo chybou. P i vyhodnocování t chto rizik auditor posoudí vnit ní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení ú etní záv rky podávající v rný a poctivý obraz. Cílem 
tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjád it se k ú innosti vnit ního 
kontrolního systému ú etní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých ú etních 
metod, p im enosti ú etních odhad  provedených vedením i posouzení celkové prezentace 

etní záv rky . 

Jsme p esv eni, že d kazní informace, které jsme získali, poskytují dostate ný a vhodný 
základ pro vyjád ení našeho výroku. 

Výrok auditora 
Podle našeho názoru ú etní záv rka ve všech významných ohledech v rn  zobrazuje finan ní 
pozici spole nosti PUDIS a.s. k 31.12.2015 a její finan ní výkonnost a pen žní toky za období od 
1.1. 2015 do 31.12.2015 s v souladu s eskými ú etními p edpisy. 

Výrok zní 

BEZ VÝHRAD  
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7.2 Ú etní výkazy 
Rozvaha aktiva a pasiv 

Ozna ení 
 
 
a 

AKTIVA 
 
 
b 

ádek 
 
 
c 

žné ú etní období Minulé 
období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM ( . 02 + 03 + 31 + 63) 001 97 881 30 703 67 178 63 461 

B.  Dlouhodobý majetek ( . 04 + 13 + 23) 003 32 211 29 494 2 717 10 472 

B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek ( .05 až 
12) 004 10 124 9 862 262 307 

 
3 Software 007   262 307 

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek  ( .14 až 22) 013 22 087 19 632 2 455 10 165 

B.II. 1 Pozemky 014    7 432 

  

2 Stavby 015    1 453 

3 Samostatné hmotné movité v ci a soubory 
hmotných movitých v cí 016 22 057 19 632 2 425 1 250 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 30 0 30 30 

C.  Ob žná aktiva  ( . 32 + 39 + 48 + 58) 031 63 597 1 209 62 388 52 506 

C.I.   Zásoby   ( .33 až 38) 032 4 335 1 193 3 142 5 821 

C.I. 1 Materiál 033 238 0 238 476 

  2 Nedokon ená výroba a polotovary 034 4 097 1193 2 904 5 345 

C.II.   Dlouhodobé pohledávky  ( . 40 až 47) 039 3 098 0 3 098 3 982 

C.II. 1 Pohledávky z obchodních vztah  040 2 396 0 2 396 3 174 

 
8 Odložená da ová pohledávka 047 702 0 702 808 

C.III.   Krátkodobé pohledávky  ( . 49 až 57) 048 28 187 16 28 171 28 545 

C.III. 1 Pohledávky z obchodních vztah  049 28 036 16 28 020 28 381 

 

6 Stát - da ové pohledávky 054     

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 151 0 151 163 

9 Jiné pohledávky 057    
 

C.IV.  Krátkodobý finan ní majetek  ( . 59 až 
62) 058 27 977 0 27 977 14 158 

C.IV. 1 Peníze 059 113 0 113 99 

 2 ty v bankách 060 27 864 0 27 864 14 059 

        

D.I.  asové rozlišení  ( . 64 až 66) 063 2 073 0 2 073 483 

D.I. 1 Náklady p íštích období  064 2 073 0 2 073 483 
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Ozna ení 
 
a 

PASIVA 

 
b 

ádek 
 
c 

žné ú etní 
období Minulé období 

  PASIVA CELKEM   ( . 68 + 89 + 122) 067 67 178 63 461 

A.  Vlastní kapitál   ( . 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88) 068 41 453 48 092 

A.I.  Základní kapitál ( . 70 až  72) 069 24 914 24 914 

A.I. 1 Základní kapitál 070 24 914 24 914 

A.II.  Kapitálové fondy   ( . 74 až 79) 073 - - 

A.III.  Fondy ze zisku  ( . 81 + 82) 080 5 027 5 027 

A.III. 1 Rezervní fond 081 4 983 4 983 

 2 Statutární a ostatní fondy 082 44 44 

A.IV.  Výsledek hospodá ení minulých let  ( . 84 až 86) 083 2 508 17 648 

 1 Nerozd lený zisk minulých let  084 2 508 17 648 

A.V. 1 Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 
(+/-) / .01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/. 087 9 004 503 

B.  Cizí zdroje      ( . 90 + 95 + 106 + 118) 089 25 501 15 368 

B.I.  Rezervy   ( . 91 až 94) 090 388 313 

 4 Ostatní rezervy 094 388 313 

B.II.  Dlouhodobé závazky  ( . 96 až 105) 095 502 429 

 10 Jiné závazky 104 502 429 

B.III.  Krátkodobé závazky  ( . 107 až 117) 106 24 611 14 626 

B.III. 1 Závazky z obchodních vztah  107 14 588 6 526 

A.I. 4 Závazky ke spole ník m 110 114 114 

 5 Závazky k zam stnanc m 111 3 927 2 592 

 6 Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního 
pojišt ní 112 2 144 1 419 

 7 Stát - da ové závazky a dotace 113 3 808 3 879 

 8 Kratkodobé p ijaté zálohy 114 25 66 

 10 Dohadné ú ty pasivní 116 5 30 

B.IV.  Bankovní úv ry a výpomoci ( . 119 až 121) 118 - - 

C.I.  asové rozlišení  ( . 123 + 124) 122 224 1 

C.I. 1 Výdaje p íštích období 123 224 1 
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Výkaz zisku a ztráty 
Ozna ení 
 
a 

TEXT 
 
b 

ádek 
 

c 

žné ú etní 
období 

1 

Minulé 
období 

2 

+  Obchodní marže  ( . 01-02) 03 - - 

II.  Výkony  ( . 05+06+07) 04 88 082 66 484 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb 05 91 734 67 466 

 2 Zm na stavu zásob vlastní innosti 06 -3 652  -982 

B.  Výkonová spot eba   ( . 09+10) 08 39 053 25 035 

B. 1 Spot eba materiálu a energie 09 1 731 2 608 

B. 2 Služby 10 37 322 22 427 

+  idaná hodnota  ( . 03+04-08) 11 49 029 41 449 

C.  Osobní náklady 12 41 953 39 028 

C. 1 Mzdové náklady 13 26 423 26 757 

C. 2 Odm ny len m orgán  obchodní korporace 14 4 301 1 778 

C. 3 Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 15 10 246 9 572 

C. 4 Sociální náklady 16 983 921 

D.  Dan  a poplatky 17 261 73 

E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1360 915 

III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( . 20+21 ) 19 4 820 432 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 4 804 427 

 2 Tržby z prodeje materiálu 21 16 5 

F.  statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
. 23+24 ) 22 1 408 0 

G.  Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních náklad  p íštích období 25 - 1 135 855 

IV.  Ostatní provozní výnosy 26 69 119 

H.  Ostatní provozní náklady 27 837 863 

*  
Provozní výsledek hospoda ení 
                                         /( .11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 30 9 234 266 

VII.  Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ( . 34 + 35 + 36) 33 - - 

X.  Výnosové úroky 42 8 28 

N.  Nákladové úroky 43 46 18 

O.  Ostatní finan ní náklady 45 86 33 

*  
Finan ní výsledek hospoda ení 
/( .31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ 48 -124 -23 

Q.  Da  z p íjm  za b žnou innost   ( . 50 + 51) 49 106 -260 

Q. 2 -odložená 51 106 -260 

**  Výsledek hospoda ení za b žnou innost  ( . 30 + 48 - 49) 52 9 004 503 

S.  Da  z p íjm  z mimo ádné innosti  ( . 56 + 57) 55  - 

*  Mimo ádný výsledek hospoda ení ( . 53 - 54 -55 ) 58  - 

***  Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)  ( . 52 + 58 - 59) 60 9 004 503 

****  Výsledek hospoda ení  p ed zdan ním (+/-)  ( . 30 + 48 + 53 - 54) 61 9 110 243 
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ehled o zm nách vlastního kapitálu 

ádek Položka po áte ní 
statek zvýšení snížení kone ný z statek 

A. Základní kapitál zapsaný 
v obchodním rejst íku 24 914   24 914 

B. Základní kapitál nezapsaný v OR     

C. Sou et A +/- B 24 914   24 914 

D. Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly     

* Sou et A +/- B +/- D 24 914   24 914 

E. Emisní ážio 0   0 

F. Rezervní fondy 4 983   4 983 

G. Ostatní fondy ze zisku 44   44 

H. Kapitálové fondy     

I. Rozdíly z p ecen ní nezahrnuté do 
hospodá ského výsledku     

J. Zisk minulých ú etních období 17 648  15 140 2 508 

K. Ztráta minulých ú etních období     

L. Zisk/ztráta za ú etní období po 
zdan ní 503 9 004 503 9 004 

* Celkem 48 092 9 004 15 643 41 453 
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ehled o pen žních tocích 

ádek Položka žné 
období 

Minulé 
období 

P. Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na za átku ú etního období 13 158 14 698 

 Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innost)   

Z. Výsledek hospoda ení za b žnou innost bez zdan ní (+/-)  9 110 243 

A.1. Úpravy o nepen žní operace -3 132 1 357 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek  1 360 915 

A.1.2. Zm na stavu opravných položek -1 211 784 

A.1.3. Zm na stavu rezerv 76 71 

A.1.4. Zisk z prodeje stálých aktiv -3 396 -427 

A.1.5. Úrokové náklady a výnosy 38 -10 

A.1.6. ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace  24 

A.* istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního kapitálu a 
mimo ádnými položkami 5 977 1 600 

A.2. Zm ny stavu nepen žních složek pracovního kapitálu 13 867 -1 596  

A.2.1. Zm na stavu zásob  3 890 1 120 

A.2.2. Zm na stavu obchodních pohledávek 1 134 -191 

A.2.3. Zm na stavu ostatních pohledávek a p echodných ú  aktiv -1 590 -297 

A.2.4. Zm na stavu obchodních závazk   8 232 -4 165  

A.2.5. Zm na stavu ostatních závazk , krátkodobých úv  a p echodných ú  pasiv  2 201 1 934 

A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými položkami 19 844 4 

A.3. Placené úroky -46 -18 

A.4. ijaté úroky 8 28 

A.5. Placené dan  / vratky dan   0 525 

A.6. íjmy a výdaje spojené s mimo ádnými položkami    

A.*** istý pen žní tok z provozní innosti 19 806 539 

 Pen žní toky z investi ní innosti   

B.1. Výdaje spojené s po ízením stálých aktiv -2 450 -1 803 

B.2. íjmy z prodeje stálých aktiv 4 820 427 

B.3. ky a úv ry sp ízn ným osobám   

B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti 2 354 -1 376 

 Pen žní toky z finan ní innosti   

C.1. Zm na stavu dlouhodobých, pop . krátkodobých závazk /úv   73 429 

C.2. Dopady zm n základního kapitálu na pen žní prost edky a ekvivalenty  -7 414 -132 

C.2.1. Zvýšení pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  z titulu zvýšení základního kapitálu    

C.2.2. Vyplacení podíl  na vlastním kapitálu spole ník m   

C.2.3. Pen žní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady pen žních prost edk  spole ník    

C.2.4. Úhrada ztráty spole níky   

C.2.5. ímé platby na vrub fond  0 -126 

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn  zaplacené srážkové dan  7 414 -6 

C.3. ijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podnik , jejichž p edm tem je investi ní innost    

C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti -7 341 -297 

F. isté zvýšení resp. snížení pen žních prost edk  14 819 -540 

R. Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na konci ú etního období – má být 27 977 14 158 

 

ehled o pen žních tocích byl vypracován nep ímou metodou. 

V b žném období je promítnuto snížení pen žních prost edk  o 1 000 tis., závazk  a 
echodných ú  pasiv o 225 tis. a pohledávek o 18 tis. K , a to z d vodu p em ny odšt pením. 
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7.3 P íloha k ú etní záv rce 

7.3.1 Obecné údaje o ú etní jednotce  

7.3.1.1 Základní údaje 

Název korporace PUDIS a.s. 
: 45272891 

Založení / Vznik: 1.5.1992 
Sídlo: Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258, PS  100 31 
Právní forma: Akciová spole nost 
Korporace zapsána u: stský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 

etní období: od 1.1.2015 do 31.12. 2015 

edm t podnikání dle OR: 

 výkon zem ických inností  
 posuzování vliv  na životní prost edí  
 geologické práce  
 provád ní staveb, jejich zm n a odsta ování  
 projektová innost ve výstavb   
 provád ní trhacích a oh ostrojných prací  
 výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 projektování a navrhování objekt  a za ízení, které jsou sou ástí hornické 

innosti a innosti provád né hornickým zp sobem v rozsahu dle § 2 písm. c), 
d), e) a § 3 písm. a), c), e), f), h), i), zákona . 61/1988 Sb. ve zn ní pozd jších 

edpis   
 hornická innost v rozsahu dle § 2 písm. c), d), e) zákona íslo 61/1988 Sb. ve 

zn ní pozd jších p edpis   
 innost provád ná hornickým zp sobem v rozsahu dle § 3 písm. a), c), e), f), 

h), i) zákona . 61/1988 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  
 

Základní kapitál: 24 914 tis. K  
 

7.3.1.2 Osoby podílející se 20 a více % na základním kapitálu 

Ovládající osoby Výše podílu na ZK absolutní (tis. K ) Výše podílu na ZK v % 

SUDOP Group a.s. 24 914 100% 

 

7.3.1.3 Informace o konsolida ním celku 

Spole nost je zahrnuta do konsolida ního celku skupiny SUDOP Group a.s., která k 31.12.2015 
disponovala 100% podílem na základním kapitálu a uplat ovala v PUDIS a.s. rozhodující vliv. Je 
zahrnuta do konsolidované ú etní záv rky skupiny SUDOP Group a.s., a pro tyto ú ely poskytuje 
nezbytné informace. Obchody realizované v roce 2015 mezi spole ností a skupinou SUDOP 
Group a.s. jsou rovn ž dále vy ísleny v této P íloze. 

7.3.1.4 Zm ny a dodatky v zápisu v obchodním rejst íku 

K 1. lednu 2015 došlo ke zm  na postu lena DR, kde Ing. Št pána Tesa e nahradil Ing. 
Tomáš Sláma. 

Dne 18.5.2015 rozhodla valná hromada spole nosti PUDIS a.s. v souladu s p íslušnými 
ustanoveními zákona . 125/2008 Sb. o p em  spole nosti rozd lením odšt pením ásti svého 
obchodního jm ní se vznikem spole nosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, 
Olšanská 2643/1a, 130 00. P em na byla zapsána rejst íkovým soudem dne 8.6.2015. 
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7.3.1.5 lenové statutárních a dozor ích orgán  k 31.12.2015 

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) 

Ing. Martin Höfler edseda p edstavenstva 31.3.2014 Dosud 

Ing. Petr Mikulášek Místop edseda p edstavenstva 31.3.2014 Dosud 

Ing. Jan Vl ek len p edstavenstva 31.3.2014 Dosud 

Ing. Stanislav Lín edseda dozor í rady 31.3.2014 Dosud 

Ing. Josef Fidler Místop edseda dozor í rady 31.3.2014 Dosud 

Ing. Tomáš Sláma len dozor í rady 1.1.2015 Dosud 

 

Zp sob jednání za spole nost: 
Spole nost zastupuje každý len p edstavenstva samostatn . P i právním jednání v písemné 
form  musí být spole nost zastoupena alespo  dv ma leny p edstavenstva spole , z nichž 
jeden musí být p edseda nebo místop edseda p edstavenstva. 

7.3.1.6 Organiza ní struktura 

 

7.3.1.7 Prokura     

Prokura nebyla ud lena. 

7.3.1.8 Osoby ovládané 

etní jednotka nevlastní podíl v tší než 20% základního kapitálu v žádné spole nosti i 
družstvu.  
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7.3.1.9 Zam stnanci 

Pr rný po et zam stnanc  b hem ú etního období, z toho ídících pracovník , s uvedením 
výše osobních náklad  (v tis. K ) na zam stnance, z toho na ídící pracovníky, dále v úhrnu 
odm ny ostatních len  statutárních a dozor ích orgán : 

 

Pr rný 
epo tený po et 

Mzdy 
 

Náklady na sociální 
zabezpe ení a 

zdravotní pojišt ní 

Sociální náklady 
 

ž. 
obd. 

Min. 
obd. 

ž. 
obd. 

Min. 
obd. 

ž. 
obd. 

Min. 
obd. 

ž. 
obd. 

Min. 
obd. 

1. Zam stnanci 63 67 26 423 26 757 9 012 8 977 942 921 

2. Z toho ídící pracovníci 3 3  1 525  519  82 

3. Statutární orgány 3 3 4 301 1 679 1 234 561 41 0 

4. Dozor í orgány 3 3  99  34  0 

7.3.1.10 Poskytnuté p ky, úv ry, záruky i jiná pln ní 

V letech 2014-2015 neobdrželi lenové p edstavenstva, dozor í rady ani editelé od spole nosti 
žádné p ky, p iznané záruky nebo zálohy. 

V roce 2015 nevyužíval žádný z editel , len  p edstavenstva a len  dozor í rady automobil pro 
soukromé ú ely. 

Poskytnutí mobil  a notebook len m p edstavenstva, len m dozor í rady a editel m 
spole nosti (po et mobil  a notebook , po et osob dle uvedených kategorií): 

Informace k mobil m/notebook m 
len 

edstavenstva 
len 

dozor í rady editelé 
Z toho lenové 

edstavenstva 

Po et užívaných mobil  3 0 3 3 

Po et užívaných notebook  3 0 3 3 

Po et osob 3 0 3 3 

Po izovací cena mobil tis. K   29 0 29 29 

Po izovací cena notebook  tis. K  93 0 93 93 

 

Další poskytnuté výhody 
V roce 2015 spole nost uhradila editel m- len m p edstavenstva v souladu s vnit ním 

edpisem 41 tis. K  p ísp vk  na ob dy a na penzijní p ipojišt ní.  
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7.3.2 Informace o použitých ú etních metodách, zásadách a 
zp sobech oce ování 

Použité ú etní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich zm ny 

Spole nost používá pouze ú etní metody a postupy stanovené vyhláškou . 500/2002 Sb. v 
platném zn ní a eskými ú etními standardy pro podnikatele. Spole nost nepoužívá zvláštní 
metody, které by nebyly popsány níže a m ly vliv na posouzení situace spole nosti. Ú etní 
záv rka k datu 31.12.2015 podléhá dle platných norem auditu. Níže uvedené metody vyplývají z 
vnit ní sm rnice spole nosti. 

7.3.2.1 Oce ování dlouhodobého majetku 

Nehmotná aktiva jsou ú etn  odepisována v souladu s interní sm rnicí ú etní jednotky. 

Nehmotný majetek Doba odepisování v letech 

Nehmotný dlouhodobý majetek (software) 3 roky 

 

Hmotná aktiva jsou ú etn  odepisována v souladu s interní sm rnicí ú etní jednotky.  

Hmotný majetek Doba odepisování v letech 

Budovy a stavby 30 let 

Stroje a za ízení – po íta e a kancelá ské vybavení 3 roky 

Stroje a za ízení – automobily 3 roky 

Ostatní stroje, p ístroje a za ízení  5 let 

Drobný hmotný majetek s po izovací cenou 3.000 až 39.999 K  2 roky 

 

7.3.2.2 Metody evidence drobného majetku 

Metody evidence drobného majetku jsou následující: 

a) Drobný hmotný majetek s po izovací cenou od 1,- do 2 999,- K  bez DPH je ú tován 
ímo do spot eby na nákladové ú ty. O tomto majetku je vedena operativní evidence, a 

to v p ípadech, kdy po izovací cena iní 1 000,- až 2 999,- K  bez DPH. 
b) Drobný nehmotný majetek s po izovací cenou od 1,- do 6 999,- K  bez DPH je ú tován 

ímo do spot eby na nákladové ú ty. O tomto majetku je vedena operativní evidence. 

7.3.2.3 Zp sob oce ování dlouhodobého majetku vyrobeného vlastní inností 

Spole nost nemá takový majetek. 

7.3.2.4 Dlouhodobý finan ní majetek 

Spole nost nemá žádný dlouhodobý finan ní majetek 

7.3.2.5 Krátkodobý finan ní majetek 

Pen žní prost edky a ceniny jsou oce ovány jejich jmenovitými hodnotami. 

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou oce ovány po izovacími cenami. 

7.3.2.6 P epo et cizích m n 

Majetek a závazky vyjád ené v cizí m  se p epo ítávají na eskou m nu kursem stanoveným 
kurzovním lístkem eské národní banky v ú etní záv rce k rozvahovému dni. 
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7.3.2.7 Zp sob oce ování nakupovaných zásob  

Nakupované zásoby jsou ocen ny skute nými po izovacími cenami s použitím metody FIFO – 
první cena pro ocen ní p ír stku zásob se použije jako první cena pro ocen ní úbytku zásob. 

Po izovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich po ízení v etn  náklad  s po ízením 
souvisejících (náklady na p epravu, provize atd.). 

7.3.2.8 Zp sob oce ování zásob vytvo ených vlastní inností  

Nedokon ená výroba se oce uje skute nými náklady na externí subdodávky a vlastními p edem 
stanovenými náklady na vlastní práce (do konce roku 2015). Vlastní p edem stanovené náklady 
na vlastní práce jsou kalkulovány z vlastních p ímých náklad , výrobní i správní režie p edešlých 

etních období. Od roku 2016 bude dosavadní oce ování p edem stanovenými náklady 
nahrazeno oce ováním podle skute ných p ímo p aditelných náklad . 

7.3.2.9 Pohledávky 

Pohledávky jsou oce ovány p i vzniku jmenovitou hodnotou, p i nabytí za úplatu nebo vkladem 
po izovací cenou. Opravná položka k pohledávkám z obchodních vztah  je tvo ena na základ  
struktury stá í pohledávek podle dn , pop . m síc  po splatnosti a na základ  individuálního 
posouzení bonity dlužníka. 

7.3.2.10 Opravné položky 

etní opravné položky se vytvá ejí k majetku, u kterého se p i inventarizaci zjistí, že jeho 
ocen ní v ú etnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skute nost je p echodného 
charakteru. V p ípadech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento majetek odepsat p i 
respektování platných ú etních i da ových postup . Dle sm rnice o ú tování platí: 

Opravné položky u dlouhodobého majetku 
Opravné položky u odepisovaného dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se b žn  snižuje 
opot ebením (dle odpisového plánu), se ve spole nosti tvo í v p ípadech, kdy jeho užitná hodnota 
zjišt ná p i inventarizaci je výrazn  nižší než jeho ocen ní v ú etnictví po ode tení oprávek a toto 
snížení hodnoty nelze považovat za definitivní, tj. za snížení trvalého charakteru. 

Jedná se zejména o tyto p ípady: 

a) p ípad, kdy je sou asná tržní hodnota majetku nižší vlivem klesajících cen u ur itých 
druh  majetku, nap . p i poklesu cen nemovitostí a pozemk , pokud klesá jejich cena v 
dané lokalit , p i poklesu cen výpo etní techniky apod.; 

b) p ípad, kdy se jedná o nevyužívaný majetek, u n hož není jasné jeho další použití a 
možnost prodeje za minimáln  ú etní z statkovou cenu;  

c) v p ípad  specifických druh  majetku, které spole nost nevyužívá a zamýšlí je prodat, 
pokud není jisté, že se na tento majetek najde zákazník; 

d) v p ípad  majetku, který nelze opravit i zajistit náhradní díly, ani není jistota, zda se tak 
poda í; 

e) pokud majetek není možné do asn  užívat, protože nejsou spln ny zákonné normy a 
edpisy, nap . bezpe nostní, hygienické, požární a stavební; 

f) pokud se jedná o majetek v sou asné dob  neprodejný za minimáln  ú etní hodnotu z 
toho d vodu, že již není módní, nap . u um leckých d l; 

g) u investic na ú tech po ízení majetku v p ípad , že existuje podez ení, že majetek 
nebude za azen do užívání ani prodán za minimáln  ú etní hodnotu a bude muset být 
zaú tován do náklad  jako zma ená investice. 

Opravné položky dle bodu a) – f) budou vytvá eny tehdy, jestliže užitná hodnota jednotlivého 
majetku dle odhadu editele p íslušného st ediska klesne o více než 50% oproti z statkové 
hodnot  vedené v ú etnictví, minimáln  však o 500 000,- K . 
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Vymezení hmotného majetku pro posouzení jeho reálné hodnoty provede inventurní komise na 
základ  posouzení jeho významu, stá í, použitelnosti a celkového stavu. 

Podkladem pro posouzení reálné hodnoty bude analýza dlouhodobého hmotného majetku, a to 
samostatn  movitý dlouhodobý hmotný majetek a nemovitý dlouhodobý hmotný majetek. V rámci 
analýzy bude provedeno vyt íd ní majetku následujícím zp sobem: 

Movitý majetek 
 Položky již 100% odepsané, ale používané 
 Položky již odepsané z 80 a více % 
 Položky odepsané z mén  než 80% 

Stanovení reálné hodnoty se bude provád t pouze u položek odepsaných z mén  než 80%, a to 
pouze u významných položek v po izovací cen  nad 200 000,- K . U t chto vyt íd ných položek 
spole nost zajistí první rok stanovisko odhadce k t mto položkám s cílem ur it, zda reálná 
hodnota není nižší než z statková ú etní hodnota. Druhý rok bude inventarizací prov eno, zda 
se nezm nily podmínky využívání daného p edm tu a pokud jsou podmínky shodné, stanovisko 
odhadce z stává v platnosti. T etí a další rok si spole nost od odhadce vyžádá aktualizaci jeho 
stanoviska. Tento postup platí i pro v budoucnu nov  po izované položky movitého majetku, a to 
od roku následujícího po roce po ízení. 

Nemovitý majetek 
 Pozemky v obcích, kde je vydána cenová mapa - stanovení reálné hodnoty je provád no 

vedoucím hospodá ského odboru p i inventarizaci, a to formou porovnání s cenovou 
mapou. 

 Stavby - byty - stanovení reálné hodnoty je provád no vedoucím hospodá ského odboru 
v rámci inventarizace, a to formou porovnání se stavbou obdobného charakteru. 

 Ostatní pozemky a stavby - stanovení reálné hodnoty je zajiš ováno vedoucím 
hospodá ského odboru v rámci inventarizace formou stanoviska odhadce. 

Inventurní komise má povinnost prov it výše uvedené p ípady a vyhodnotit záv ry k nim v 
inventurním zápisu. Uvede ke každému bodu zdroj informací, podle kterého byl stav zjišt n a 
posouzen. Zp sob stanovení opravné položky k dlouhodobému majetku je odvozen od vyjád ení 
absolutní hodnoty o ekávaného poklesu. 

Opravné položky u zásob 
Opravné položky k zásobám se ú tují na základ  ro ní inventarizace a ú tuje se o nich na 
základ  schválení ur ené osoby dle odpov dnostního ádu, který je sou ástí vnitropodnikové 

etní sm rnice. Inventariza ní komise, které provád jí fyzické inventury, prov ují strukturu 
zásob z hlediska skladování neprodejných zásob, nepot ebných i poškozených zásob, resp. 
nekvalitních zásob a na základ  t chto skute ností je provád no u vybraných položek posouzení 
realiza ní ceny (hodnoty) a navržení opravné položky. Opravné položky jsou tvo eny zejména v 

chto p ípadech: 
 zásoby by byly realizované se ztrátou 
 etní hodnota nedokon ené výroby vykázané ke konci ú etního období je vyšší, než je 

ekávaná realiza ní cena. 

Spole nost má s ohledem na sv j ro ní obrat minimální materiálové skladové zásoby, které navíc 
mají tém  z poloviny velmi vysokou obrátkovost. P evážn  jde o papír do kopírovacích stroj , 
nápln  do tiskáren a další kancelá ské pot eby. Hodnota t chto materiálových zásob odpovídá 
jejich cen  po ízení. Hodnota nedokon ené výroby odpovídá reálnému ocen ní. 

Opravné položky u pohledávek  
Opravné položky k pohledávkám se vytvá ejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a 
vyrovnávacím ízení a k neproml eným pohledávkám, které jsou ú továny v ú etnictví. 
Podkladem pro tvorbu opravných položek je vyt íd ný p ehled jednotlivých pohledávek po lh  
splatnosti. 
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Návrh tvorby opravné položky na pohledávky je p edkládán inventariza ní komisi, která provád la 
dokladovou inventuru pohledávek. Podkladem je rozbor pohledávek po lh  splatnosti a podle 
míry a formy jišt ní pohledávek. Opravné položky se tvo í ve výši vyplývající ze lh ty nezaplacení 
a s p ihlédnutím k mí e jišt ní. Základem pro návrh tvorby jsou platné da ové p edpisy. A tyto 
zásady: 

 pohledávky po lh  splatnosti do 90 dn                 -  opravná položka   10% 
 pohledávky po lh  splatnosti od 90 do 180 dn  -  opravná položka   20% 
 pohledávky po lh  splatnosti od 180 do 270 dn  -  opravná položka   50% 
 pohledávky po lh  splatnosti od 270 do 360 dn  -  opravná položka   80% 
 pohledávky po lh  splatnosti od 360 starší        -  opravná položka 100% 

Po vytvo ení zákonné opravné položky k pohledávce v p ípustné výši se tvo í dále i ú etní 
opravná položka, ovšem za p edpokladu, že sou et obou opravných položek nep ekro í ú etní 
hodnotu dané pohledávky na p íslušném rozvahovém ú tu. 

Opravné položky se navrhují na jednotlivé pohledávky. 

7.3.2.11 Náklady p íštích období a p íjmy p íštích období 

O nákladech p íštích období je ú továno zpravidla u služeb poskytovaných na delší asové 
období, ale obstaraných jednorázov  p ed zapo etím vlastního využívání služby. 

7.3.2.12 Rezervy 

O rezervách je ú továno v souvislosti s kvantifikovaným rizikem podnikatelské ztráty (nap . 
zma ené projekty, reklama ní ízení, soudní spory, apod.). 

7.3.2.13 Závazky 

Pohledávky jsou oce ovány p i vzniku jmenovitou hodnotou. 

7.3.2.14 Odložená da  

Výpo et odložené dan  je založen na závazkové metod  vycházející z rozvahového p ístupu. P í 
výpo tu je uplatn na sazba dan  z p íjm  platná v období, ve kterém budou da ový závazek 
nebo pohledávka uplatn ny. Závazková metoda vychází z veškerých p echodných rozdíl , jimiž 
jsou rozdíly mezi da ovou základnou aktiv, pop . pasiv a výší aktiv, pop . pasiv uvedených v 
rozvaze. 

7.3.2.15 Výdaje a výnosy p íštích období 

Výdaje p íštích období p edstavují náklady v cn  a asov  související s b žným obdobím, ale 
výdej pen z se uskute ní až v budoucnu (nap . energie hrazené po uplynutí období). Výnosy 

íštích období jsou uskute né p íjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti (nap . 
nájemné p ijaté p edem). 

 

  



Finan ní ást   

  24 / 33   
 

7.3.3 Informace k rozvaze a výkazu zisk  a ztráty  

7.3.3.1 Dopl ující informace k rozvaze 

Významné skute nosti nezahrnuté do ú etních výkaz   
V b žném ú etním období došlo k p em  spole nosti PUDIS a.s. rozd lením s odšt pením 
ásti obchodního jm ní se vznikem spole nosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, 

Olšanská 2643/1a, 130 00 s rozvahovým dnem 1.1.2015. P em na rejst íkový soud zapsal dne 
8.6.2015. 

em nou jsou pro b žné období dot eny výkazy Rozvaha aktiva a pasiv a Výkaz Cash Flow. 
Jejich po áte ní stav odpovídá samostatn  sestavené zahajovací rozvaze, a p ímo nenavazuje 
na kone né z statky minulého ú etního období. 

Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky  
V období mezi rozvahovým dnem a sestavením ú etní záv rky nenastaly žádné významné 
události, které p edstavují neobvyklé zm ny ve stavu aktiv a závazk  a jejichž neuvedení by 
mohlo ovlivnit rozhodování uživatel  ú etních informací, o kterých by nebylo ú továno. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. K  

Specifikace Po áte ní 
stav ír stky Vy azení evody Kone ný 

stav 

Software 11 283 196 1 355  10 124 

 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku v tis. K  

Období Po .stav Odpisy Prodej Vy azení evody Kon.stav Opravné 
položky 

etní 
hodnota 

Celkem 2014 11 172 111  307  10 976 0 10 976 

Celkem 2015 10 976 240  1 355  9 862 0 9 862 

 

Dlouhodobý hmotný majetek v tis. K  

Specifikace Po áte ní 
stav ír stky Vy azení evody Kone ný 

stav 

Pozemky      

Stavby 2 104  2 104  0 

Samostatné movité v ci 8 685 702 2 625  6 762 

Dopravní prost edky 5 180 1 520 870  5 830 

Inventá  9 691 32 258  9 465 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 30    30 

Zálohy na nedokon ený dlouhodobý hmotný 
majetek      

Opravná položky k nabytému majetku      

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku      

Zaokrouhlení      

CELKEM 25 690 2 254 5 857  22 087 
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ír stky a úbytky oprávek dlouhodobého hmotného majetku 

Období Po .stav Odpisy Prodej Vy azení evody Kon.stav Opravné 
položky 

etní 
hodnota 

Celkem 2014 38 816 804    36 616   

Celkem 2015 22 956 1 079 1 408 2 345  19 632   

Do po áte ního stavu roku 2015 nep ešlo 13 660 tis. – tj. oprávky k budov  vy len né p em nou 
s odšt pením majetku. 

izovací výdaje 
V roce 2015 nebyly vynaloženy žádné z izovací výdaje. 

Majetek zatížený zástavním právem nebo v cným b emenem 
Spole nost nemá hmotný (movitý) majetek zatížený zástavním právem. 

Majetek po ízený na úv r, finan ní nebo operativní pronájem 

Majetek po ízený na úv r: 

Druh majetku Výše úv ru 
Splaceno 
v b žném období 

statek ke konci období 

VW Passat Variant (2014) 387 125 194 

VW Passat Variant (2015) 376 67 309 

Dacia Duster (2014) 120 111 0 

CELKEM 883 303 503 

 

Majetek po ízený formou operativního pronájmu: 
Spole nost nepoužívá majetek ve form  operativního leasingu. Spole nost sama neposkytuje 
operativní leasing jiné spole nosti. 

Majetek po ízený formou finan ního pronájmu: 
Spole nost nepoužívá majetek formou finan ního pronájmu. 

Dlouhodobý finan ní majetek a cenné papíry 
Spole nost nemá takový majetek. 

Pohledávky 

Struktura krátkodobých pohledávek podle splatnosti v tis. K  

Rok Celkem Do splatnosti 
Po splatnosti 

1-30 dn  31-60 dn  61-180 dn  181 a více dn  

2014 28 381 27 567 440 158 181 35 

2015 28 036 26 712 100 3 12 1 209 

 

Struktura dlouhodobých pohledávek podle splatnosti v tis. K  

Rok Celkem 
Po splatnosti 

Do 2 let Do 5 let Do 10 let Do 15 let Více než 15 let 

2014 3 174 - - - - - 

2015 2 396 - - - - - 
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Opravné položky 
Opravné položky k Po áte ní stav Tvorba OP Rozpoušt ní OP Kone ný stav 

dlouhodobému majetku     

zásobám 2 404 113 1 324 1 193 

pohledávkám – zákonné     

pohledávkám – ú etní 16   16 

obchodním podíl m     

CELKEM 2 420 113 1 324 1 209 

 

Pohledávky ke sp ízn ným stranám v tis. K  
Sp ízn ná strana Popis žné období Minulé období 

AED PROJECT a.s.  127 940 

Dopravoprojekt Brno a. s  218 0 

GeoTec-GS, a.s.  582 330 

Rezidence Na Palouku s.r.o.  16 0 

Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o.  52 198 

SUDOP Praha  2 007 83 

VPU DECO Praha a.s.  0 28 

CELKEM  3 002 1 579 

 

Pohledávky kryté zástavním právem, i jinak ru ené v tis. K  
Spole nost nemá takové pohledávky. 

Pohledávky ur ené k obchodování ocen né reálnou hodnotou 
Spole nost nemá takové pohledávky. 

echodné ú ty aktivní v tis. K  
Specifikace žné období Minulé období 

Náklady p íštích období 2 073 483 

Náklady p íštích období zahrnují podporu softwaru, certifikaci ISO, pojišt ní majetku, úrazové 
pojišt ní a penzijní p ipojišt ní, životní pojišt ní, další drobné položky. 

Vlastní kapitál 

Druh akcií Po et akcií Nominální hodnota 1 akcie Nominální hodnota celkem (tis. 
) 

Listinná na jméno 24 914 1 000 K  24 914 

 

V ú etním období 2015 valná hromada rozhodla o snížení nerozd leného zisku minulých 
etních období o ástku 15 140 tis. K , a to: 

- 8 229 tis. v souvislosti s odšt pením majetku do Rezidence Na Palouku s.r.o. 
- 6 911 tis. za ú elem výplaty dividendy. 
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Výplata dividend 
Valná hromada dne 1.6.2015 rozhodla o výplat  dividendy ve výši 7 414 tis. K . 

Popis 

ástka 

žné obd. - tzn. p íd l z roku 2014 
zú tovaný v r. 2015 

Minulé obd. -  tzn. p íd l z roku 2013 
zú tovaný v r. 2014 

íd l do rezervního fondu   

íd l do nerozd leného zisku minulých let 503 -5 347 

Sociální fond   

Výplaty dividend a podíl  ze zisku  7 414  

Celkem rozd lený zisk 6 911 -5 347 

Rezervy 
Rezervy v tis. K  žné období Minulé období 

Rezervy na ztrátu z nerealizovaných zakázek 388 313 

Bankovní úv ry a záp ky 
Spole nost v b žném ani minulém období ne erpala žádný bankovní úv r ani p ku. 

Závazky 

Struktura krátkodobých závazk  podle splatnosti v tis. K  

Rok Celkem Do splatnosti 
Po splatnosti 

1-30 dn  31-60 dn  61-180 dn  181 a více dn  

2014 6 526 6 522 3 0 1 0 

2015 14 588 14 583 1 1 0 0 

Da ové závazky v tis. K  
Specifikace žné období Minulé období 

Da  ze závislé innosti 855 506 

Da  z p idané hodnoty 2 953 3 371 

Da  z p íjmu právnických osob   

Srážková da    

Silni ní da   2 

Ekologické dan    

CELKEM 3 808 3 879 

 

Mzdové závazky v tis. K  
Specifikace žné období Minulé období 

Závazky k zam stnanc m 3 927 2 592 

Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 2 144 1 419 

CELKEM 6 071 4 011 

 

Závazky ke sp ízn ným stranám v tis. K  
Sp ízn ná strana Popis žné období Minulé období 

Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. Nákup služeb 2 324 3 167 

SUDOP PRAHA a.s. Nákup služeb  12 

CELKEM  2 324 3 189 
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Dohadné položky pasivní v tis. K  
Specifikace žné období Minulé období 

edplatné asopisy (+ energie v minulém období) 5 30 

 

echodné ú ty pasivní v tis. K  
Specifikace žné období Minulé období 

Výdaje p íštích období  224 1 

 

Závazky nevyú tované v ú etnictví a neuvedené v rozvaze 
Spole nost nemá takové závazky. 

 

Mimobilan ní údaje – podrozvahová evidence 
Druh majetku Hodnota (v po izovacích cenách) – tis. K  

žné období Minulé období 

Drobný hmotný majetek (operativní evidence) 3 640 4 003 

Drobný nehmotný majetek (operativní evidence)   

Majetek z ukon ených leasingových smluv – odhad 
sou asné tržní ceny (operativní evidence)   

Poskytnutá záruka, ru ení, jišt ní apod. -1 273  

CELKEM 2 367  

 

Neproml ené odepsané pohledávky v tis. K  
Specifikace žné období Minulé období 

Odepsané pohledávky za nájemné z byt  13 0 

 

Majetek, jehož tržní ocen ní je výrazn  vyšší než jeho ocen ní v ú etnictví 
Spole nost nemá takový majetek. 

Závazky neuvedené v ú etnictví, na které nebyla vytvo ena rezerva 
Spole nost nemá takové závazky. 

Ostatní položky neuvedené v ú etnictví 
Spole nost m la k 2015 vystavenu bankovní záruku za ádné provedení díla ve prosp ch 

editelství silnic a dálnic R ve výši 1 273 tis. K  s blokací 50% této ástky na spo icím ú tu. 

Dotace 
Spole nost v b žném ani minulém období ne erpala žádnou dotaci. 

Náklady na výzkum a vývoj 
Spole nost v b žném ani minulém období nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj. 

Odložená da  

Odložená da , o které bylo ú továno - zdroj rozdílu ástka celkem-
základ pro výpo et  

Odložený da ový 
závazek 

Odložená da ová 
pohledávka 

Da ová z statková cena mínus ú etní z statková cena 
dlouhodobého majetku 2 112  401 

Výše opravných položek k dlouh.hm.majetku    

Výše opravných položek k dlouh.finan .majetku    

Výše opravných položek k zásobám  1 193  227 
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Výše opravných položek k pohledávkám    

Pohledávky z titulu smluvních sankcí    

Závazky z titulu smluvních pokut    

Da ové závazky –pojistné na soc.poj. a zdr.poj. do výše 
zaplaceného pojistného    

Výše neda ových rezerv – záru ní garance 388  74 

Reinvestice – nevyužitý odpo et dle § 34 odst.  3-7 ZDP    

Da ová ztráta nevy erpaná z minulých let neuvedena   

Ostatní oblasti    

Celkem 3 694  702 

 
Odložená da ová pohledávka se meziro  snížila o 106 tis. K . 

7.3.3.2 Dopl ující údaje k výkazu zisku a ztráty 

Výnosy 
Výnosy z b žné innosti žné období Minulé období 

TU
ZE

M
SK

O
 Zboží   

Služby   

Ostatní   

CELKEM 91 734 67 466 

 CELKEM ZAHRANI Í 0 0 

 TRŽBY ÚHRNEM 91 734 67 466 

 

Výsledek hospoda ení 
Struktura – specifikace žné období Minulé období 

Obchodní marže 0 0 

idaná hodnota 49 029 41 449 

Výsledek hospoda ení – provozní 9 234 266 

Výsledek hospoda ení - finan ní -124 -23 

Výsledek hospoda ení z b žné innosti 9 004 503 

Výsledek hospoda ení mimo ádný 0 0 

Výsledek hospoda ení (EAT) 9 004 503 

Výsledek hospoda ení (EBT) 9 110 243 

 

Da  z p íjmu – výpo et (odhad) ro ních daní (tis. K ) 
 žné období Minulé období 

Zisk ( ztráta ) p ed zdan ním 9 110 243 

ipo itatelné položky ( + ) 1 894 2 610 

Odpo itatelné položky ( - ) 1 579 7 24 

Základ dan  nebo da ová ztráta 9 425 2 128 

Ode et da ové ztráty ( - ) podle § 34 odst. 1. zákona o daních z 
íjmu 9 263 1 836 

Ode et ostatních položek ( - )   

Základ dan  z p íjmu po odpo tech  292 

Sazba dan  19 19 

Slevy na dani 31 56 

Da  z p íjm  0 0 
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7.3.4 Údaje o p em nách 
Dne 18.5.2015 rozhodla valná hromada spole nosti PUDIS a.s. v souladu s p íslušnými 
ustanoveními zákona . 125/2008 Sb. o p em  spole nosti rozd lením odšt pením ásti svého 
obchodního jm ní (nemovitý majetek, závazky, pohledávky, p echodná aktiva a finan ní majetek) 
se vznikem spole nosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, 
130 00. Rozhodným dnem rozd lení byl stanoven 1.1.2015.  

PUDIS a.s. i Rezidence Na Palouku s.r.o. sestavily k Rozhodnému dni své zahajovací rozvahy. 

em na byla zapsána rejst íkovým soudem dne 8.6.2015. 

 

7.3.5 P edpoklad nep etržitého trvání ú . jednotky 
Neexistují významné skute nosti, které by nasv ovaly tomu, že ú etní jednotka nemusí být 
schopna nep etržit  pokra ovat ve své innosti a v d sledku toho v rámci své b žné 
podnikatelské innosti nap íklad plnit své závazky. 
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8 Zpráva o vztazích 
Zpracovatel v souladu s § 82 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a 
družstvech (dále jen „Zákon“) zpracovává tuto zprávu o vztazích k ovládajícím osobám a 
osobám ovládaným stejnou ovládající osobou podle struktury vztah  uvedené v ásti III. 
této zprávy. V této struktu e vztah  má Spole nost postavení ovládané osoby a zam uje 
se na výkon podnikatelské innosti podle svého p edm tu podnikání zapsaného v 
obchodním rejst íku. Ovládající osoba vykonává sv j vliv výkonem b žných akcioná ských 
práv. 

8.1 Ovládaná a ovládající osoba 
Zpracovatel – ovládaná osoba 

Spole nost PUDIS a.s. 

Sídlo: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PS  100 31 

: 45272891 

Zapsána u: stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17064 

 

Ovládající osoba 
Spole nost SUDOP GROUP a.s. 

Sídlo: Praha 3, Olšanská 1a, PS  130 80 

: 45310009 

Zapsána u: stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1390 

 

8.2 Jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby 
Ve sledovaném ú etním období u inila Spole nost v zájmu ovládající osoby tato jednání, která 

esáhla 10% vlastního kapitálu Spole nosti zjišt ného z poslední ú etní záv rky: 

- P edstavenstvo zpracovalo projekt p em ny, s odšt pením ásti obchodního jm ní 
k rozhodnému datu 1.1.2015. O realizaci p em ny rozhodla valná hromada spole nosti 
dne 18.5.2015. P em na byla zapsána rejst íkovým soudem dne 8.6.2015. 
 

8.3 Propojené osoby 
Spole nost PUDIS a.s. identifikovala k 31.12.2015 tuto skupinu propojených osob: 

Skupina propojených osob 
Spole nost  Ulice PS  sto Zem  

AED PROJECT a.s. 61508594 Nad Radnicí 2a 15000 Praha 5 CZ 

Corporate Holding a.s. 27637956 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 

ervená skála, a.s. 27251357 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 

Dopravoprojekt Brno a. s. 46347488 Kounicova 13 60200 Brno CZ 

GeoTec-GS, a.s. 25103431 Chmelová 2920/6 10600 Praha 10 CZ 

Marek a Ransdorf, s.r.o. 47120711 Na dlouhém lánu 33/424 16000 Praha 6 - Vokovice CZ 

Nemocnice Na Pleši s.r.o. 27207064 Nová Ves pod Pleší 110 262 04 Nová Ves pod Pleší CZ 

PragueInvest s.r.o. 63991730 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 

Rezidence Na Palouku s.r.o. 04145992 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 

Rezidence Nový Žižkov a.s. 27220397 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 

SUDOP Development a.s. 27382761 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 
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Spole nost  Ulice PS  sto Zem  

SUDOP Energo s.r.o. 62577298 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 

SUDOP GROUP a.s. 45310009 Olšanská 2643/1a 13000 Praha CZ 

SUDOP International B.V.  Oslo 24,  2993LD Barendrecht, NL 

SUDOP Polska Sp. Z.o.o., w likwidaciji 254945 SOLEC nr 38 lok 7   Warszava PL 

SERVICE PARK a.s. 27233596 Údolní 2188 39064 Tábor CZ 

Teplotechna Olomouc,inženýring s.r.o. 43962718 Legioná ská 1085/8 77111 Olomouc  

VSP DATA a.s. 49241575 Údolní 2188 39064 Tábor CZ 

 

Smlouvy uzav ené v roce 2015 s propojenými osobami 

Název spole nosti Smlouva o 
sdružení 

Smlouva 
o dílo - 
prodej 

Smlouva 
o dílo -
nákup 

Ostatní 
smlouvy Celkem 

Dopravoprojekt Brno a. s.  1 1  2 

GeoTec-GS, a.s.  5   5 

Rezidence Na Palouku s.r.o.    3 3 

 

 

Prohlášení vedení spole nosti 
edstavenstvo Spole nosti má za to, že ze vztah  k ovládající osob  a k osobám ovládaným 

stejnou ovládající osobou nevyplývají pro Spole nost žádné nevýhody. V souvislosti s t mito 
vztahy nevznikla Spole nosti ani žádná újma, která by m la být vyrovnána podle §71 a 72 
Zákona. Výhody naopak p edstavenstvo spat uje v možnostech obchodní a profesní spolupráce, 
které využívá p i výkonu své podnikatelské innosti. 

 

 

 

 

 

………………………………….. ………………………………….. 
Ing. Martin Höfler 

edseda p edstavenstva 
PUDIS a.s. 

Ing. Petr Mikulášek 
místop edseda p edstavenstva 

PUDIS a.s. 
 



Výro ní zpráva PUDIS 2015 

33 / 33 
 

9 Osoby odpov dné za výro ní zprávu 
estné prohlášení 

Údaje uvedené ve výro ní zpráv  za rok 2015 odpovídají skute nosti a p edstavenstvu PUDIS 
nejsou známy žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit p esné a správné posouzení 
stavu spole nosti. 

V Praze dne 11. b ezna 2016 

 

 

 

 

………………………………….. ………………………………….. 
Ing. Martin Höfler 

edseda p edstavenstva 
PUDIS a.s. 

Ing. Petr Mikulášek 
místop edseda p edstavenstva 

PUDIS a.s. 
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