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1 Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

rád bych Vás informoval o průběhu uplynulého roku ve společnosti PUDIS, o hospodářských
výsledcích i o výhledu do nejbližší budoucnosti naší firmy.

V uplynulém roce jsme realizovali řadu významných zakázek. Nejen projekční profese ale i
specialisté z oddělení inženýringu, životního prostředí, geologie a geotechniky za sebou mají rok
plný intenzivní práce na mnoha projektech v celé ČR.

Meziročně jsme zvýšili tržby na vytyčenou hranici 100 mil. Kč. Posílili jsme personálně.
Modernizovali jsme vybavení hardwarem, softwarem i přístroji pro každodenní použití v terénu.

Za nasazení i dobré výsledky patří všem našim zaměstnancům zasloužený dík.

V neposlední řadě jsme si v roce 2016 připomněli výročí 50 let od založení PUDISu. S ohlédnutím
na výsledky práce uplynulých desetiletí si přejeme, ať je i budoucnost naší společnosti
optimistická.

Ing. Martin Höfler
ředitel společnosti a předseda představenstva
PUDIS a.s.
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2 Zaměření a cíle společnosti
PUDIS je projektová a průzkumná společnost. Zpracováváme projekty silničních staveb, mostů,
přeložek sítí, vodohospodářských objektů a dalších souvisejících staveb. Zajišťujeme
geotechnické a geologické průzkumy, ale také průzkumy a monitoringy životního prostředí.
Neméně důležitou, zvláště v posledních letech, se ukazuje inženýrská činnosti.

Tým našich odborníků umí obsáhnout kompletní vývojový cyklus každého infrastrukturního
projektu – od vyhledávací studie či studie proveditelnosti, přes proces EIA až po podrobnou
realizační projektovou dokumentaci. Od úvodních konzultací až po řešení konkrétních detailních
požadavků na stavbě. Zákazníky společnosti jsou státní i městští investoři, obce, architekti,
developeři, či stavební firmy.

2.1 Směřování a střednědobé cíle
Vedení společnosti usiluje o:

7 Udržení růstu výkonů, produktivity.
7 Rozšiřování a prohlubování odborných kompetencí.
7 Udržení a rozšíření angažmá v projektech na území Hlavního města Prahy.

2.2 Místo působnosti
PUDIS sídlí v Praze, kde má i svou jedinou provozovnu. Nemá organizační složku v zahraničí.

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

Ukazatel Běžné období Minulé období

Aktiva celkem 66 155 67 178

- Z toho Dlouhodobý majetek 3 840 2 717

- Z toho Pohledávky z obchodních vztahů 31 987 28 020

Pasiva celkem 66 155 67 178

- Z toho Vlastní kapitál 38 925 41 453

- Z toho Základní kapitál 24 914 24 914

- Z toho Závazky z obchodních vztahů 10 082 14 588

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty (tis. Kč)
Ukazatel Běžné období Minulé období

Výnosy celkem 99 011 96 631

- Z toho: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 98 921 91 734

Náklady celkem 92 532 87 627

- Z toho: Výkonová spotřeba 42 194 39 053

Provozní výsledek hospodaření 8 026  9 234

Výsledek hospodaření po zdanění (EAT)1 6 479 9 004

1 V minulém období byla uplatněna daňová uznatelná ztráta minulých let v plné výši dosaženého
hospodářského výsledku.
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4 Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti a stavu majetku

4.1 Stručné zhodnocení roku 2016
Projekční a inženýrská činnost
Pro Odbor strategických investic magistrátu hl. m. Prahy jsme v rámci sdružení PUDIS-SATRA
zpracovali projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby Radlická radiála JZM – Smíchov.
Mezi další významné projekty na území hl. m. Prahy patří Komunikace Evropská – Svatovítská,
pro kterou jsme v roce 2016 zpracovali oznámení záměru EIA.

Pro Ředitelství dálnic a dálnic ČR jsme zpracovali např. vyhledávací studii rozmístění odpočívek
na stávajících dálnicích, projektové dokumentace protihlukových stěn na dálnici D5 u Bavoryně, či
na Pražském okruhu u Horních Počernic a podél stavby 512. Pro Ředitelství silnic a dálnic jsme
zajišťovali majetkoprávní činnost na stavbě D35 Opatovice – Časy.

Pro společnosti EUROVIA CS a.s. a STRABAG a.s. jsme zpracovávali realizační projekty
dálničních staveb D3 0308C Veselí n.L. – Bošilec a D3 0309-III Borek – Úsilné a započali práce
na realizační dokumentaci stavby D3 0309-II Ševětín – Borek.

Kromě výše zmíněných zakázek jsme realizovali řadu projekčních prací pro krajské investory, pro
Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, či pro Pražskou vodohospodářskou společnost.

Průzkumy
Stejně jako v letech předcházejících, tak i v roce 2016 se geologické a geotechnické průzkumy a
další služby tohoto oboru (např. monitoringy ražeb) významnou měrou podílely na dosažených
výkonech. Je to dáno zejména stabilním a profesně silným týmem, podpořeným vlastní laboratoří,
dobrým jménem na trhu i menší konkurencí, která usnadňuje přístup k novým zakázkám.

Realizovali jsme rozsáhlý geotechnický průzkum pro Radlickou radiálu či podrobný geotechnický
průzkum stavby R1 510 Satalice – Běchovice. Technicky zajímavá byla rovněž další etapa
zakázky kombinovaného geotechnického průzkumu výsypky velkolomu Jiří pro Sokolovskou
uhelnou a.s.

Oblast průzkumných prací doplňuje skupina životního prostředí s autorizovanou laboratoří hluku.
V jejím portfoliu figurovala měření hluku z provozu modernizovaných úseků dálnice D1,
Pražského okruhu stavby 512, či na komunikacích před zprovozněním Tunelového komplexu
Blanka.

Vnitřní procesy
V listopadu jsme úspěšně recertifikovali systémy řízení dle ISO 9001, 14001 a ČSN OHSAS
18001.

4.2 Výzkum a vývoj
Společnost nerealizovala v roce 2016 v oblasti výzkumu a vývoje nerealizovala žádné projekty.

4.3 Pracovněprávní vztahy
Odbornost a kvalita služeb společnosti je přímo závislá na schopnostech a zkušenostech, kteří ve
společnosti pracují. PUDIS buduje tým samostatných, kvalifikovaných a motivovaných specialistů.
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Počty zaměstnanců v pracovním poměru za rok 2016
Zaměstnanci Počet

Fyzický počet zaměstnanců k 1.1.2016 65

Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2016 67

Průměrný evidenční počet 63

Ukončené pracovní poměry 4

Nové pracovní poměry 11

PUDIS poskytuje svým zaměstnancům základní benefity:

7 Dodatkovou dovolenou v délce 5 pracovních dnů ročně,
7 Příspěvek na stravování,
7 Příspěvky na penzijní připojištění.

4.4 Stav majetku
Po úsporném období 2011-2014 jsou obnovovány investice do majetku firmy. Hodnota majetku je
podrobně vyčíslena v Příloze k účetní závěrce, která je součástí této zprávy.

4.4.1 Nehmotný majetek
PUDIS dlouhodobě udržuje klíčový profesní software pro zpracování projektů v aktuálních verzích
v režimu servisních smluv. Hlavním impulsem k obnově či doplnění menších softwarových
nástrojů byl hromadný přechod k nové platformě MS Windows 10.

4.4.2 Hmotný majetek
V roce 2016 došlo k významné modernizaci hardwaru, pořízení nových přístrojů pro laboratoř
hluku i pro presiometrické zkoušky a průběžně byl obnovován autopark.

4.5 Ochrana životního prostředí
Procesy PUDISu usilují o minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. K zajištění ochrany
životního prostředí je zaveden systém EMS dle ČSN EN ISO 14001 postavený na principu
prevence a trvalého zlepšování ochrany životního prostředí.

Společnost přijala a naplňuje tuto politiku v ochraně životního prostředí a BOZP. Abychom dosáhli
při své činnosti co nejšetrnějšího dopadu na životní prostředí a mohli i nadále zlepšovat úroveň
naší ochrany životního prostředí, zavazujeme se:

1. Dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a
dalších požadavků, ke kterým se organizace zavázala.

2. Usilovat o neustálé zlepšování profilu organizace v oblasti životního prostředí.
3. Preferovat při ochraně životního prostředí prevenci před odstraňováním ekologických

dopadů.
4. Minimalizovat rizika z možného znečisťování vody, půdy a ovzduší, usilovat o

předcházení vzniku havarijních situací, a pokud už nastanou, postupovat tak, aby došlo k
minimalizaci dopadů na životní prostředí.

5. Hledat cesty pro trvalé snižování spotřeby energií, surovin a produkce odpadů a vést
zaměstnance k minimalizaci negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí.

6. Trvale usilovat o dosažení stanovených environmentálních cílů a programů.
7. Při svých činnostech brát v úvahu názory zainteresovaných stran a preferovat otevřený

přístup k veřejnosti.
8. Informovat veřejnost, zaměstnance a obchodní partnery o přístupu organizace k ochraně

ŽP. Vyžadovat od partnerů šetrný přístup k životnímu prostředí.
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Vzdělávat a motivovat své zaměstnance k tomu, aby všechny činnosti prováděli s plnou
odpovědností k ŽP a lidskému zdraví.

4.6 Události roku 2017 do uzávěrky výroční zprávy
V roce 2017 do okamžiku sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události.

5 Očekávaný budoucí vývoj společnosti
V roce 2017 očekáváme rostoucí poptávku na trhu, a to především díky akceleraci přípravy
velkých dopravních projektů Ředitelství silnic a dálnic ČR a také projektů hl. m. Prahy, což
odpovídá proinvestiční politice státu.

5.1 Realizace stávajících projektů
Soustředíme se na přípravu a realizaci dálničních staveb, což s sebou nese projekční úkoly jak
pro veřejného zadavatele, tak pro budoucího zhotovitele těchto staveb, protože pro něj se
připravuje realizační dokumentace.

Připravujeme projekt dálnice D3 u Českých Budějovic, který patří mezi prioritní stavby, a
dokončujeme taktéž prioritní projekt dálnice D35 na Pardubicku, oba ve sdružení s partnery.

Čeká nás práce na přeložce silnice I/12 Běchovice-Úvaly a to zejména obnoveným procesem EIA
a inženýringem.

Budeme pokračovat v přípravě Radlické radiály v Praze. Čekáme na rozhodnutí vedení města a
památkářů v otázce způsobu realizace opravy Hlávkova mostu, tj. soumostí přes Vltavu a
Štvanický ostrov. Na projektu Tunelového komplexu Blanka připravujeme podklady pro kolaudaci
dílčích staveb a se podílíme na vyhodnocení tzv. zkušebního provozu.

5.2 Nové obchodní příležitosti
V prostředí hl. m. Prahy očekáváme zahájení přípravy zbývající části Městského okruhu v úseku
Pelc-Tyrolka – Balabenka – Šterboholská radiála.

Mimo Prahu předpokládáme spolupráci s našimi partnery na nových akcích, zpracovávaných pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, např. D35 Hořice-Sadová, I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov,
nebo na či projektů staveb dálnici D3. Významnou stavbou je projekt I/14 Solnice obchvat, který
se připravuje v PUDIS a.s. jako stavba pro Královéhradecký kraj, avšak s významnou prioritou,
danou speciálním usnesením vlády, což souvisí s blízkou průmyslovou zónou Kvasiny (Škoda
auto a.s.).

Jsme připraveni ucházet se o infrastrukturní projekty u Ředitelství silnic a dálnic ČR, u Hlavního
města Prahy a jím zřízených institucí (projekty technické vybavenosti), a u zadavatelů z řad
samosprávy jak krajské, tak městské či obecní úrovně, teritorium zájmu však zúžíme na oblast
Čech, jelikož projekty na Moravě jsou z pohledu dostupnosti při vlastním projektování a
následném inženýringu problematické.

5.3 Plánované výdaje a investice
Na rostoucí tržní poptávku PUDIS reaguje rozšiřováním týmu o nové kolegy, kteří pomáhají nejen
zvládat rostoucí objem práce, ale přinášejí i nové znalosti a schopnosti.

Plánujeme investovat do profesionálních nástrojů umožňujících růst produktivity a pokračovat
v obnově stárnoucího majetku. Významné výdaje si vyžádá relokace firmy, jejíž uskutečnění
očekáváme v roce 2018.
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6 Finanční část
6.1 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti
podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského
oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o., Evidenční
číslo auditorské společnosti 454, ověřil účetní závěrku společnosti:

Název PUDIS a.s.

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

IČ: 45272891

Zápis v OR B 1458 vedená u městského soudu v Praze

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PUDIS a.s. („Společnost“) sestavené na
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a
ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící
31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 2 přílohy této
účetní závěrky.

 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k
31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící
31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

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

Označení

A

AKTIVA

b

řádek

c

Běžné účetní období Minulé
období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 98 033 31 878 66 155 67 178

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 - - - -

B. Dlouhodobý majetek 003 33 694 29 854 3 840 2 717

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 10 434 10 093 341 262

B.I. 1. Zřizovací výdaje 005 - - - -

2. Ocenitelná práva 006 10 434 10 093 341 262

2.1. Software 007 10 434 10 093 341 262

2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 - - - -

3. Goodwill 009 - - - -

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 - - - -

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 - - - -

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 - - - -

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 - - - -

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 23 260 19 761 3 499 2 455

B.II. 1. Pozemky a stavby 015 - - - -

1.1. Pozemky 016 - - - -

1.2. Stavby 017 - - - -

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 23 230 19 761 3 469 2 425

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 - - - -

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 30 - 30 30

4.1. Pěstitelské celky trvalých porostu 021 - - - -

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 - - - -

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 - - - -

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 - - - -

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 - - - -

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 - - - -

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 027 - - - -

B.III. 1. Podíly - ovládaná osoba 028 - - - -

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 029 - - - -

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 030 - - - -

4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv 031 - - - -

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 032 - - - -

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 033 - - - -

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 - - - -

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 - - - -

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 - - - -
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Označení

a

AKTIVA

b

řádek

c

Běžné účetní období Minulé
období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 037 62 687 2 024 60 663 62 388

C.I. Zásoby 038 7 469 943 6 526 3 142

C.I. 1. Materiál 039 292 - 292 238

2. Nedokončená výroba a polotovary 040 7 177 943 6 234 2 904

3. Výrobky a zboží 041 - - - -

3.1. Výrobky 042 - - - -

3.2. Zboží 043

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 - - - -

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 - - - -

C.II. Pohledávky 046 33 977 1 081 32 896 31 269

C.II. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 797 - 797 3 098

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 - - - 2 396

1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 - - - -

1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 - - - -

1.4. Odložená daňová pohledávka 051 797 - 797 702

1.5. Pohledávky ostatní 052 - - - -

1.5.1. Pohledávky za společníky 053 - - - -

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 - - - -

1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 - - - -

1.5.4. Jiné pohledávky 056 - - - -

2. Krátkodobé pohledávky 057 33 180 1 081 32 099 28 171

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 33 068 1 081 31 987 28 020

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 - - - -

2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 - - - -

2.3.4. Pohledávky ostatní 061 112 - 112 151

2.3.4.1 Pohledávky za společníky 062 - - - -

2.3.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 - - - -

2.3.4.3 Stát – daňové pohledávky 064 - - - -

2.3.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 112 - 112 151

2.3.4.5 Dohadné účty aktivní 066 - - - -

2.3.4.6 Jiné pohledávky 067 - - - -

C.III. Krátkodobý finanční majetek 068 - - - -

C.III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 - - - -

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 - - - -

C.IV. Peněžní prostředky 071 21 241 - 21 241 27 977

C.IV. 1. Peníze 072 159 - 159 113

2. Účty v bankách 073 21 082 - 21 082 27 864

D. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 074 1 652 - 1 652 2 073

D. 1. Náklady příštích období 075 1 652 - 1 652 2 073

2. Komplexní náklady příštích období 076 - - - -

3. Příjmy příštích období 077 - - - -
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Označení
A

PASIVA
b

řádek
c

Běžné účetní
období

Minulé
období

PASIVA CELKEM 078 66 155 67 178

A. Vlastní kapitál 079 38 925 41 453

A.I. Základní kapitál 080 24 914 24 914

A.I. 1. Základní kapitál 081 24 914 24 914

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 - -

3. Změny základního kapitálu 083 - -

A.II. Ážio  Kapitálové fondy 084 - -

A.II. 1. Ážio 085 - -

2. Kapitálové fondy 086 - -

2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 - -

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 - -

3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací (+/-) 089 - -

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 - -

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 - -

A.III. Fondy ze zisku 092 5 023 5 027

A.III. 1. Ostatní rezervní fondy 093 4 983 4 983

2. Statutární a ostatní fondy 094 40 44

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 2 509 2 508

1. Nerozdělený zisk minulých let 096 2 509 2 508

2. Neuhrazená ztráta minulých let 097 - -

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 - -

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 6 479 9 004

A.VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 100 - -

B+C Cizí zdroje 101 27 225 25 501

B. Rezervy 102 1 190 388

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 - -

2. Rezerva na daň z příjmů 104 - -

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 - -

4. Ostatní rezervy 106 1 190 388

C. Závazky 107 26 035 25 113

C.I. Dlouhodobé závazky 108 360 616

1. Vydané dluhopisy 109 - -

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 - -

1.2. Ostatní dluhopisy 111 - -

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 - -

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 - -

4. Závazky z obchodních vztahů 114 - -

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 - -

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 - -

7. Závazky – podstatný vliv 117 - -

8. Odložený daňový závazek 118 - -

9. Závazky – ostatní 119 360 616

9.1. Závazky ke společníkům 120 114 114

9.2. Dohadné účty pasívní 121 - -

9.3. Jiné závazky 122 246 502
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Označení
a

PASIVA
b

řádek
c

Běžné účetní
období

Minulé
období

C.II. Krátkodobé závazky 123 25 675 24 497

1. Vydané dluhopisy 124 - -

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 - -

1.2. Ostatní dluhopisy 126 - -

2. Závazky k úvěrovým institucím 127 - -

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 - 25

4. Závazky z obchodních vztahů 129 10 082 14 588

5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 - -

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 - -

7. Závazky – podstatný vliv 132 - -

8. Závazky – ostatní 133 15 593 9 884

8.1. Závazky ke společníkům 134 - -

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 - -

8.3. Závazky k zaměstnancům 136 4 680 3 927

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 2 539 2 144

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 8 264 3 808

8.6. Dohadné úcty pasivní 139 2 5

8.7. Jiné závazky 140 108 -

D. Časové rozlišení pasiv 141 5 224

1. Výdaje příštích období 142 5 224

2. Výnosy příštích období 143 - -
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Výkaz zisku a ztráty
Označení

a

TEXT

b

Řádek

c

Běžné účetní
období

1

Minulé
období

2

I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 98 921 91 734

II.  Tržby za prodej zboží 02

A. Výkonová spotřeba   (ř. 4 + 5 + 6) 03 42 194 39 054

1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 - -

 2. Spotřeba materiálu a energie 05 1 528 1 731

3. Služby 06 40 666 37 323

B. Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností 07 -3 080 3 652

C. Aktivace (-) 08 - -

D. Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 46 660 41 953

1. Mzdové náklady 10 34 218 30 724

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní
náklady (ř. 12 + 13) 11 12 442 11 229

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 11 211 10 246

2.2. Ostatní náklady 13 1 231 983

E Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 3 165 149

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(ř. 16+17) 15 2 350 1 360

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 2 350 1 360

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -
dočasné 17 - -

 2. Úpravy hodnot zásob 18 -250 -1 211

 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 1 065

III. Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 20 87 4 889

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 25 4 804

2. Tržby z prodaného materiálu 22 - 16

3. Jiné provozní výnosy 23 62 69

F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 24 1 934 2 582

 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 - 1 408

2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 - -

 3. Daně a poplatky 27 37 261

 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 802 76

 5. Jiné provozní náklady 29 1 095 837

* Provozní výsledek hospodaření 30 8 135 9 234
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Označení

A

TEXT

b

Řádek

c

Běžné účetní
období

1

Minulé
období

2

VI. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32+33) 31 - -

1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 - -

2. Ostatní výnosy z podílů 33 - -

G. 1 Náklady vynaložené na prodané podíly 34 - -

V. 2 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37) 35 - -

3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
ovládající osoba 36 - -

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 - -

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 - -

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40+41) 39 3 8

1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 - -

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 - -

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 3 8

J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45) 43 27 46

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 - -

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 27 46

VII. Ostatní finanční výnosy 46 - -

K. Ostatní finanční náklady 47 85 86

* Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47) 48 -109 -124

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 8 026 9 110

L. Daň z příjmů (ř. 51 + 52) 50 1 547 106

1. Daň z příjmů splatná 51 1 642 -

2. Daň z příjmů odložená 52 -95 106

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50) 53 6 479 9 004

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 - -

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 53 - 54) 55 6 479 9 003/4

* Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III+IV.+V.+VI.+VII. (ř. 1 + 2 + 20
+ 31 + 35 + 39 + 46) 56 99 011 96 631
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

Řádek Položka počáteční
zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný
v obchodním rejstříku 24 914 24 914

B. Základní kapitál nezapsaný v OR

C. Součet A +/- B 24 914 24 914

D. Vlastní akcie a vlastní obchodní
podíly

* Součet A +/- B +/- D 24 914 24 914

E. Emisní ážio

F. Rezervní fondy 4 983 4 983

G. Ostatní fondy ze zisku 44 4 40

H. Kapitálové fondy

I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do
hospodářského výsledku

J. Zisk minulých účetních období 2 508 1 2 509

K. Ztráta minulých účetních období

L. Zisk/ztráta za účetní období po
zdanění 9 004 6 479 9 004 6 479

* Celkem 41 453 6 480 9 008 38 925
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Přehled o peněžních tocích

Řádek Položka Běžné
období

Minulé
období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 27 977 13 158

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 8 026 9 110

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 966 -3 132

A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 2 350 1 360

A.1.2. Změna stavu opravných položek 815 -1 211

A.1.3. Změna stavu rezerv 802 76

A.1.4. Zisk z prodeje stálých aktiv -25 -3 396

A.1.5. Úrokové náklady a výnosy 24 38

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a
mimořádnými položkami 11 992 5 977

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -5 994 13 867

A.2.1. Změna stavu zásob -3 134 3 890

A.2.2. Změna stavu obchodních pohledávek -2 597 1 134

A.2.3. Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv 422 -1 590

A.2.4. Změna stavu obchodních závazků -4 506 8 232

A.2.5. Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv 3 840 2 201

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 5 998 19 844

A.3. Placené úroky -27 -46

A.4. Přijaté úroky 3 8

A.5. Placené daně / vratky daně 0 0

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 5 974 19 806

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -3 471 -2 450

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 25 4 820

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -3 446 2 354

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků/úvěrů -256 73

C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -9 008 -7 414

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu

C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -4 -16

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -9 004 -7 414

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem je investiční činnost

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 9 264 -7 341

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -6 763 14 819

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 21 241 27 977

Přehled o peněžních tocích byl vypracován nepřímou metodou.

V minulém období je promítnuto snížení peněžních prostředků o 1 000 tis., závazků a
přechodných účtů pasiv o 225 tis. a pohledávek o 18 tis. Kč, a to z důvodu přeměny odštěpením.
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6.3 Příloha k účetní závěrce
Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v
platném znění (dále jen ZoÚ) a vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění (dále jen Vyhláška).

V příloze jsou uváděny údaje za minulé účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné účetní
období. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Společnost PUDIS a.s. je dále jen uváděna pod pojmem „společnost“.

6.3.1 Obecné údaje o účetní jednotce

6.3.1.1 Popis účetní jednotky

A) Základní údaje (§ 18 odst. 3 ZoÚ)

Firma (název) PUDIS a.s.
IČ: 45272891
Založení / Vznik: 1.5.1992
Sídlo: Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258, PSČ 100 31
Právní forma: Akciová společnost
Společnost vedena u: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
Hospodářský rok: od 1.1.2016 do 31.12. 2016

Předmět podnikání dle OR:

7 výkon zeměměřických činností
7 posuzování vlivů na životní prostředí
7 geologické práce
7 provádění staveb, jejich změn a odstaňování
7 projektová činnost ve výstavbě
7 provádění trhacích a ohňostrojných prací
7 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
7 projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 2 písm. c),
d), e) a § 3 písm. a), c), e), f), h), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

7 hornická činnost v rozsahu dle § 2 písm. c), d), e) zákona číslo 61/1988 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

7 činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. a), c), e), f),
h), i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Základní kapitál: 24 914 tis. Kč

B) Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku a
zásadní změny v organizační struktuře

V roce 2016 provedla společnost zápis do obchodního rejstříku, a to výmaz Ing. Josfa Fidlera
z funkce člena a předsedy dozorčí rady. V organizační struktuře nedošlo ke změnám.

C) Údaje o konsolidačním celku (Vyhláška - § 39b, odst. 1-5)

Společnost je součástí konsolidačního celku: SUDOP Group a.s., a to jako řízená (ovládaná)
osoba. Společnost je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Q8 a.s., a pro tyto
účely poskytuje nezbytné informace.
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Údaje o konsolidovaných/přidružených účetních jednotkách

Název Sídlo Výše podílu na ZK v tis. Kč Výše podílu na ZK v
%

SUDOP Group a.s. Praha 3, Olšanská 1a 24 914 100%

Q8 a.s. Praha 3, Olšanská 1a - -

Konsolidovaná účetní závěrka je uložena v sídle společnosti Q8 a.s.

D) Údaje o vydaných akciích a změnách podílů během účetního období (Vyhláška - § 39b,
odst. 6a)

Během sledovaného účetního období nedošlo k vydání žádných nových akcií ani ke změnám
podílů.

E) Údaje o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech
(Vyhláška - § 39b, odst. 6b)

Společnost nikdy nevydala ani nevlastní takové cenné papíry.

F) údaje o zaměstnancích (Vyhláška - § 39, odst. 1i, § 39b, odst. 6c)  a o výši odměn
členům řídících, kontrolních, případně správních orgánů (Vyhláška - § 39b, odst. 6d)

Průměrný
přepočtený počet

Mzdy Náklady na sociální
zabezpečení a

zdravotní pojištění

Sociální náklady

Běž.
obd.

Min.
obd.

Běž.
obd.

Min.
obd.

Běž.
obd.

Min.
obd.

Běž.
obd.

Min.
obd.

1. Zaměstnanci 64 63 29 416 26 423 9 806 9 012 1 175 942

2. Z toho řídící pracovníci - - - - - - - -

3. Statutární orgány 3 3 4 802 4 301 1 405 1 234 56 41

4. Dozorčí orgány 3 3 - - - - - -

5. Výše vzniklých nebo
sjednaných   penzijních
dluhů bývalých členů výše
uvedených orgánů

- - - - - - - -

G) Informace o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty nebo v příslušných
případech o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty pro plánovanou valnou hromadu
společnosti (Vyhláška - § 39b, odst. 6e)
Představenstvo navrhuje rozdělit zisk za rok 2016 následovně:

Položka Výše přídělu (tis. Kč) Komentář

Dividenda 3 279

Příděl do fondu pro přesídlení firmy 3 200 Účelem fondu je krytí jednorázových výdajů spojených
s přesídlením společnosti.

H) Údaje o výši záloh, závdavků, zápůjček, úvěrech (Vyhláška - § 39, odst. 1f)
Společnost neposkytla členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů žádné závdavky,
zápůjčky či úvěry.
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6.3.2 Informace o použitých účetních metodách, zásadách a
způsobech oceňování

6.3.2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace
podniku a jejich změny

Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené vyhláškou č. 500/2002 Sb. v
platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Společnost nepoužívá zvláštní
metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení situace společnosti. Účetní
závěrka k datu 31.12.2016 podléhá dle platných norem auditu. Níže uvedené metody vyplývají z
vnitřních směrnic účetní jednotky.

6.3.2.2 Oceňování

Účetní jednotka uvede, zda příslušnou položku vykazuje a využívá (ANO/NE); v případě, že ano,
uvede použitý způsob nebo metodu oceňování/použití.

Č. + Položka ANO / NE Použitý způsob - metoda Poznámka

6.3.2.2.1.Dlouhodobý nehmotný a
hmotný majetek vyrobený vlastní
činností

ANO Vlastními náklady - v pořizovacích cenách
navýšených o náklady s pořízením souvisejících.

6.3.2.2.2. Nakupované zásoby
ANO

Vlastními náklady - v pořizovacích cenách
navýšených o náklady s pořízením souvisejících,
FIFO.

6.3.2.2.3. Zásoby vytvořené vlastní
činností ANO

Vlastními přímými náklady (521, 524, 512)
navýšenými o poměrnou část nepřímých nákladů
výrobního úseku (501, 502, 512, 518, 551). FIFO.

6.3.2.2.4. Cenné papíry a podíly NE

6.3.2.2.5. Deriváty NE

6.3.2.2.6. Části majetku a
závazků/případně dluhů zajištěných
deriváty

NE

6.3.2.2.7. Odložená daň ANO Použita závazková metoda založená
na rozvahovém přístupu.

6.3.2.2.8. Příchovky a přírůstky zvířat NE

6.3.2.2.9. Stanovení reprodukční
pořizovací ceny u majetku oceněného v
této ceně a pořízeného v průběhu
účetního období

NE

6.3.2.2.10. Vedlejší pořizovací náklady
zahrnované do pořizovacích cen
(nakupovaných zásob a zásob
vyrobených ve vlastní režii)

NE

6.3.2.2.11. Stanovení opravných
položek k majetku s uvedením zdroje
informací pro stanovení jejich výše

ANO

a) Dlouhodobý nehmotný majetek NE

b) Dlouhodobý hmotný majetek NE

c) Opravné položky u zásob ANO Vyjádření rozdílem smluvní ceny a účetní hodnoty
zásob.

d) Opravné položky u pohledávek ANO
Opravné položky jsou u jednotlivých pohledávek
v prodlení splatnosti účtovány dle individuálně
vyhodnocené míry rizika a způsobu zajištění.

e) Opravné položky k
dlouhodobému finančnímu
majetku

NE

6.3.2.2.12. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité
odpisové metody
Účetní odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě
pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku
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Skupina dlouhodobého majetku
Doba odepisování v letech

Běžné účetní období Minulé účetní období

Nehmotný dlouhodobý majetek (software) 3 3

Budovy a stavby 30 30

Stroje a zařízení – počítače a kancelářské vybavení 3 3

Stroje a zařízení – automobily 3 3

Ostatní stroje, přístroje a zařízení 5 5

Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou 3.000 až 39.999 Kč 2 2

6.3.2.2.13. Metody evidence drobného majetku
Metody evidence drobného majetku jsou následující:

a) Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou od 1,- do 2 999,- Kč bez DPH je účtován
přímo do spotřeby na nákladové účty. O tomto majetku je vedena operativní evidence, a
to v případech, kdy pořizovací cena činí 1 000,- až 2 999,- Kč bez DPH.

b) Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou od 1,- do 6 999,- Kč bez DPH je účtován
přímo do spotřeby na nákladové účty. O tomto majetku je vedena operativní evidence.

6.3.2.2.14. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Majetek a závazky, případně dluhy, se přepočítávají denním kurzem devizového trhu stanoveným
ČNB a to k okamžiku ocenění.

6.3.2.2.15. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků (§ 39, odst. 1b, 4, 1c)
Při oceňování majetku se používá pořizovací cena a náklady s pořízením související. Závazky
jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

6.3.2.2.16. Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky (ZoÚ §7, odst. 3)
Jsou splněny všechny podmínky, aby společnost pokračovala v používání výše uvedených
metod.

6.3.3 Informace k rozvaze a výkazu zisků a ztráty

6.3.3.1 Doplňující informace k rozvaze

Významné skutečnosti nezahrnuté do účetních výkazů
V běžném období nejsou žádné významné skutečnosti, které by nebyly zahrnuty do účetních
výkazů.

V minulém účetním období došlo k přeměně společnosti PUDIS a.s. rozdělením s odštěpením
části obchodního jmění se vznikem společnosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3,
Olšanská 2643/1a, 130 00 s rozvahovým dnem 1.1.2016. Přeměna rejstříkový soud zapsal dne
8.6.2016. Přeměnou jsou pro běžné období dotčeny výkazy Rozvaha aktiva a pasiv a Výkaz
Cash Flow. Jejich počáteční stav odpovídá samostatně sestavené zahajovací rozvaze, a přímo
nenavazuje na konečné zůstatky minulého účetního období.

Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
Společnost prověřila všechny oblasti určené vnitřní směrnicí a vyplynulo, že mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které
představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a jejichž neuvedení by mohlo ovlivnit
rozhodování uživatelů účetních informací, o kterých by nebylo účtováno.
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6.3.4 Dlouhodobá aktiva

6.3.4.1 Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč

Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku

Specifikace2 Počáteční
stav Přírůstky Úbytky Konečný stav

Software 10 124 310 10 434

Přírůstky odpovídají upgrade vícero různých SW návazně na přechod k platformě Windows 10,  a
to v částkách od 15 do 77 tis Kč. Nově byla pořízena licence ALVAO ServiceDesk se vstupní
účetní hodnotou 61 tis. Kč.

Opravné položky a oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky a opravné položky Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav

Software 9 862 231 - 10 093

Zůstatková cena dlouhodobého nehmotného majetku
Zůstatková cena Počáteční stav Konečný stav

Software 262 341

6.3.4.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku
Pořizovací cena Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav

Pozemky - - - -

Stavby - - - -

Hmotné movité věci a jejich soubory 22 057 3 162 1 989 23 230

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - - - -

Pěstitelské celky trvalých porostů - - - -

Dospělá zvířata a jejich skupiny - - - -

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 30 - - 30

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM - - - -

Nedokončený dlouhodobý HM

CELKEM 22 087 3 162 1 989 23 260

Oprávky, opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
Pořizovací cena Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav

Pozemky - - - -

Stavby - - - -

Hmotné movité věci a jejich soubory 19 632 2 118 1 989 19 761

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - - - -

Pěstitelské celky trvalých porostů - - - -

Dospělá zvířata a jejich skupiny - - - -

Jiný dlouhodobý hmotný majetek - - - -

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM - - - -

Nedokončený dlouhodobý HM - - - -

CELKEM 19 632 2 118 1 989 19 761

2 Společnost nemá jiný dlouhodobý nehmotný majetek než software.
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Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku – stav ke konci období
Pořizovací cena Počáteční stav Konečný stav

Pozemky - -

Stavby - -

Hmotné movité věci a jejich soubory 2 425 3 469

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - -

Pěstitelské celky trvalých porostů - -

Dospělá zvířata a jejich skupiny - -

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 30 30

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM - -

Nedokončený dlouhodobý HM - -

CELKEM 2 455 3 499

6.3.4.3 Dlouhodobý finanční majetek

Společnost nemá takový majetek.

6.3.4.4 Neuhrazené splátky finančního pronájmu

Společnost nemá žádné neuhrazené splátky finančního pronájmu.

6.3.5 Závazkové vztahy

6.3.5.1 Pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti nad 5 let

Termíny splatnosti
Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota

běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období minulé období

Po splatnosti nad 5 let - - - - - -

Krátkodobé pohledávky (vazba na rozvahu)

Typ pohledávky
Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota k podnikům ve

skupině

běžné období minulé období běžné období minulé období

Pohledávky z obchodních vztahů 31 987 28 020 4 463 3 002

z toho: pohledávky určené k obchodování
oceněné reálnou hodnotou - - - -

Pohledávky-ovládaná nebo ovládající os. - - - -

Pohledávky - podstatný vliv - - - -

Pohledávky za společníky - - - -

Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění - - - -

Stát - daňové pohledávky - - - -

Krátkodobé poskytnuté zálohy 112 151 - -

Dohadné účty aktivní - - - -

Jiné pohledávky - - - -

CELKEM 32 099 28 171 4 463 3 002
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Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti nad 5 let

Termíny splatnosti
Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota

běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období minulé období

Po splatnosti nad 5 let - - - - - -

Dlouhodobé pohledávky (vazba na rozvahu)

Typ pohledávky
Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota k podnikům ve

skupině

běžné období minulé období běžné období minulé období

Pohledávky z obchodních vztahů - 2 396 - -

z toho: pohledávky určené k obchodování
oceněné reálnou hodnotou - - - -

Pohledávky-ovládaná nebo ovládající os. - - - -

Pohledávky - podstatný vliv - - - -

Pohledávky za společníky - - - -

Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění - - - -

Stát - daňové pohledávky 797 702 - -

Krátkodobé poskytnuté zálohy - - - -

Dohadné účty aktivní - - - -

Jiné pohledávky - - - -

CELKEM 797 3 098

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného
subjektu, se specifikací zajištění pro případ jejího nesplacení
Společnost nemá takové pohledávky.

6.3.5.2 Závazky

Krátkodobé závazky/dluhy z obchodních vztahů po splatnosti nad 5 let
Termín splatnosti Stav k 31.12.

Po splatnosti více než 5 let -

Krátkodobé závazky (vazba na rozvahu)

Typ závazku
Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota k podnikům ve

skupině

běžné období minulé období běžné období minulé období

Vyměnitelné dluhopisy - - - -

Ostatní dluhopisy - - - -

Závazky k úvěrovým institucím - - - -

Krátkodobé přijaté zálohy - 25 - -

Závazky z obchodních vztahů 10 082 14 588 - -

Krátkodobé směnky k úhradě - - - -

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba - - - -

Závazky - podstatný vliv - - - -

Závazky ke společníkům - ostatní - - - -

Krátkodobé finanční výpomoci - ostatní - - - -

Závazky k zaměstnancům - ostatní 4 680 3 927 - -

Závazky ze sociál.a zdravotního pojištění-
ostatní 2 539 2 144 - -

Stát - daňové závazky a dotace - ostatní 8 264 3 808 - -

Dohadné účty pasivní 2 5 - -

Jiné závazky - ostatní 108 - -

CELKEM  (vazba  na  PASIVA  -  C.II.,  ř.
125 až 140) 25 675 24 497
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Rozpis krátkodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb zajištění
Společnost nečerpá žádný krátkodobý bankovní úvěr.

Dlouhodobé závazky/případně dluhy z obchodních vztahů dle splatnosti
Společnost nemá žádné závazky z obchodních vztahů.

Dlouhodobé závazky (vazba na rozvahu)

Typ závazku
Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota k podnikům ve

skupině

běžné období minulé období běžné období minulé období

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 ke společníkům - ostatní 114 114 114 114

Dohadné účty pasivní - - - -

Jiné závazky - ostatní 246 502 - -

CELKEM  (vazba  na  PASIVA  -  C.II.,  ř.
125 až 140) 360 616

Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů
Společnost nečerpá žádný dlouhodobý bankovní úvěr.

Závazky kryté věcným právem se specifikací zajištění pro případ nesplacení
Společnost nemá závazky kryté věcným právem.

Závazky (peněžité a nepeněžité) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky
přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly
proúčtovány ve formě účetních rezerv
Byl platný závazkový limit ve výši 3 mil. Kč a jedna vystavená b. záruka v rámci tohoto limitu ve
výši 1 273 tis. Kč s platností do 31.12.2018.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Typ závazku

Částka

Běžné období Minulé období

Celkem Po splatnosti Celkem Po splatnosti

Daň z příjmů 1 642 - - -

Daň z příjmů ze závislé činnosti 1 194 - 855 -

Daň vybíraná srážkou 5 - - -

Daň z přidané hodnoty 5 423 - 2 953 -

Daň silniční - - - -

Daň z nemovitých věcí - - - -

Ostatní daně - - - -

6.3.6 Transakce se spřízněnou stranou, neuzavřené za běžných
obchodních podmínek

Společnost nerealizovala se spřízněnými stranami žádné transakce za jiných než běžných
obchodních podmínek.
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6.3.7 Vlastní kapitál
Výkaz o změnách vlastního kapitálu tvoří samostatnou přílohu.

6.3.8 Rezervy

6.3.8.1 Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva

Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace
závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí (např. soudní spory apod.) –
popis nejisté skutečnosti a faktory, které mohou ovlivnit vznik ztráty a její výši a odhad finančního
účinku, pokud nejisté skutečnosti nastanou.

6.3.8.2 Zákonné (daňové) rezervy

Společnost v běžném ani minulém období neměla vytvořenu žádnou zákonnou rezervu.

6.3.8.3 Účetní rezervy – nedaňové

Popis rezervy Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav

Rezerva na kurzové rozdíly - - - -

Rezerva na reklamační náklady - - - -

Rezerva na opravy hmotného majetku - - - -

Rezerva na soudní spory - - - -

Rezerva na rizikové nedokonč.zakázky 388 - 388 -

Rezerva na daňové doměrky - - - -

Rezerva na dovolenou - 800 - 800

Jiná rezerva - 390 - 390

CELKEM 388 1 190 388 1 190

6.3.9 Časové rozlišení
Výdaje příštích období zahrnují fakturu za přístup do katastru nemovitostí za období říjen až
prosinec 2016 a jsou účtovány do nákladů v období, s kterým věcně a časově souvisí.

Náklady příštích období zahrnují především podporu softwaru, pojištění majetku a odpovědnosti,
úrazové pojištění a penzijní připojištění, další drobné položky, a jsou účtovány do nákladů období,
s kterým věcně a časově souvisí.

6.3.10 Dotace
Společnost nevyužívala v běžném ani minulém období žádné dotace.

6.3.11 Výnosy mimořádné svým objemem
Účetní jednotka stanovila hodnotu těchto výnosů % z celkových výnosů ve výši 20 %

Druh výnosu
Částka

Běžné období Minulé období

Tuzemské výnosy z běžné činnosti celkem 99 011 94 191

Z toho

Služby 98 921 91 734
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6.3.11.1 Náklady mimořádné svým objemem

Účetní jednotka stanovila hodnotu těchto nákladů % z celkových nákladů ve výši 20%

Druh nákladu
Částka

Běžné období Minulé období

Osobní náklady 46 660 41 953

Externí kooperace (náklady na služby přímo související s vlastními výkony) 31 214 29 437

6.3.11.2 Odložená daň

Zůstatek na konci roku
Rozdíl k zaúčtování v běžném období

Odložený daňový dluh Odložená daňová pohledávka

- 797 -95

6.3.12 Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost nevynaložila výdaje na výzkum a vývoj.

6.3.13 Daň z příjmů

Výpočet (odhad)ročních daní (tis. Kč):
Běžné období Minulé období

Zisk ( ztráta ) před zdaněním 8 027 9 110

Připočitatelné položky ( + ) 3 404 1 894

Odpočitatelné položky ( - ) 1 483 1 579

Základ daně nebo daňová ztráta 9 948 9 425

Odečet daňové ztráty ( - ) podle § 34 odst. 1. zákona o daních z příjmu 1 297 9 263

Odečet ostatních položek ( - ) 10 -

Základ daně z příjmu po odpočtech 8 641 -

Sazba daně 19 19

Slevy na dani 0 31

Daň z příjmů 1 642 0

6.3.14 Mimobilanční údaje nezahrnuté do rozvahy
Společnost nemá žádné významné mimobilanční údaje, ze kterých by vyplývala rizika nebo
přínosy.
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7 Zpráva o vztazích
Zpracovatel v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen „Zákon“) zpracovává tuto zprávu o vztazích k ovládajícím osobám a osobám ovládaným
stejnou ovládající osobou podle struktury vztahů uvedené v části III. této zprávy. V této struktuře
vztahů má Společnost postavení ovládané osoby a zaměřuje se na výkon podnikatelské činnosti
podle svého předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku. Ovládající osoba vykonává
svůj vliv výkonem běžných akcionářských práv.

7.1 Ovládaná a ovládající osoba
Zpracovatel – ovládaná osoba

Společnost PUDIS a.s.

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

IČ: 45272891

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

Ovládající osoba
Společnost SUDOP GROUP a.s.

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

IČ: 45310009

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

7.2 Jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby
Ve sledovaném účetním období neučinila Společnost na popud nebo v zájmu ovládající osoby
žádná jednání, která přesáhla 10% vlastního kapitálu zjištěného z poslední účetní závěrky.

7.3 Propojené osoby
Společnost PUDIS identifikovala k 31.12.2016 tuto skupinu propojených osob:

Skupina propojených osob
Společnost IČ Ulice PSČ Město Země

AED PROJECT a.s. 61508594 Nad Radnicí 2a 150 00 Praha 5 CZ

Dopravoprojekt Brno a. s. 46347488 Kounicova 13 602 00 Brno CZ

DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31322000 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 3 SK

GeoTec-GS, a.s. 25103431 Chmelová 2920/6 106 00 Praha 10 CZ

Intersudopprojekt Rusko 7728200216 Ostrovitjanova 43A 117342 Moskva RUS

Marek a Ransdorf, s.r.o. 47120711 Na dlouhém lánu 33/424 160 00 Praha 6 CZ

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 64610357 Legionářská 8 772 00 Olomouc 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 130 00 Praha CZ

REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava SK

Rezidence Na Palouku s.r.o. 04145992 Olšanská 2643/1a 130 00 Praha CZ

SUDOP Energo s.r.o. 62577298 Olšanská 2643/1a 130 00 Praha CZ

SUDOP EU a.s. 05165024 Olšanská 2643/1a 130 00 Praha CZ

SUDOP GROUP a.s. 45310009 Olšanská 2643/1a 130 00 Praha CZ

SUDOP International B.V. Oslo 24, 2993LD Barendrecht, NL
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Společnost IČ Ulice PSČ Město Země

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

Teplotechna Olomouc, inženýring s.r.o. 43962718 Legionářská 1085/8 77111 Olomouc CZ

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

Smlouvy uzavřené v roce 2016 s propojenými osobami

Název společnosti Smlouva o
sdružení

Smlouva
o dílo -
prodej

Smlouva
o dílo -
nákup

Ostatní
smlouvy Celkem

Dopravoprojekt Brno a. s. 2 - - 2

- - -

GeoTec-GS, a.s. 6 4 - 5

Prohlášení vedení společnosti
Představenstvo Společnosti má za to, že ze vztahů k ovládající osobě a k osobám ovládaným
stejnou ovládající osobou nevyplývají pro Společnost žádné nevýhody. V souvislosti s těmito
vztahy nevznikla Společnosti ani žádná újma, která by měla být vyrovnána podle §71 a 72
Zákona. Výhody naopak představenstvo spatřuje v možnostech obchodní a profesní spolupráce,
které využívá při výkonu své podnikatelské činnosti.

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

předseda představenstva
PUDIS a.s.

Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva

PUDIS a.s.
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8 Osoby odpovědné za výroční zprávu
Čestné prohlášení
Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2015 odpovídají skutečnosti a představenstvu PUDIS
nejsou známy žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
stavu společnosti.

V Praze dne 11. března 2016

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

předseda představenstva
PUDIS a.s.

Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva

PUDIS a.s.


	Obsah
	1 Úvodní slovo
	2 Zaměření a cíle společnosti
	2.1 Směřování a střednědobé cíle
	2.2 Místo působnosti

	3 Hlavní ekonomické ukazatele
	4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
	4.1 Stručné zhodnocení roku 2016
	4.2 Výzkum a vývoj
	4.3 Pracovněprávní vztahy
	4.4 Stav majetku
	4.4.1 Nehmotný majetek
	4.4.2 Hmotný majetek

	4.5 Ochrana životního prostředí
	4.6 Události roku 2017 do uzávěrky výroční zprávy

	5 Očekávaný budoucí vývoj společnosti
	5.1 Realizace stávajících projektů
	5.2 Nové obchodní příležitosti
	5.3 Plánované výdaje a investice

	6 Finanční část
	6.1 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
	6.2 Účetní výkazy
	6.3 Příloha k účetní závěrce
	6.3.1 Obecné údaje o účetní jednotce
	6.3.1.1 Popis účetní jednotky

	6.3.2 Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování
	6.3.2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny
	6.3.2.2 Oceňování

	6.3.3 Informace k rozvaze a výkazu zisků a ztráty
	6.3.3.1 Doplňující informace k rozvaze

	6.3.4 Dlouhodobá aktiva
	6.3.4.1 Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč
	6.3.4.2 Dlouhodobý hmotný majetek
	6.3.4.3 Dlouhodobý finanční majetek
	6.3.4.4 Neuhrazené splátky finančního pronájmu

	6.3.5 Závazkové vztahy
	6.3.5.1 Pohledávky
	6.3.5.2 Závazky

	6.3.6 Transakce se spřízněnou stranou, neuzavřené za běžných obchodních podmínek
	6.3.7 Vlastní kapitál
	6.3.8 Rezervy
	6.3.8.1 Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva
	6.3.8.2 Zákonné (daňové) rezervy
	6.3.8.3 Účetní rezervy – nedaňové

	6.3.9 Časové rozlišení
	6.3.10 Dotace
	6.3.11 Výnosy mimořádné svým objemem
	6.3.11.1 Náklady mimořádné svým objemem
	6.3.11.2 Odložená daň

	6.3.12 Výdaje na výzkum a vývoj
	6.3.13 Daň z příjmů
	6.3.14 Mimobilanční údaje nezahrnuté do rozvahy


	7 Zpráva o vztazích
	7.1 Ovládaná a ovládající osoba
	7.2 Jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby
	7.3 Propojené osoby

	8 Osoby odpovědné za výroční zprávu

