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Stavebnictví v ČR v roce 2019
Stavební produkce v roce 2019 dle údajů Českého statistické-
ho úřadu reálně meziročně vzrostla o 2,3 %. Produkce pozem-
ního stavitelství meziročně vzrostla o  2,0 % (příspěvek +1,4 
p.b.) a  inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst 
stavební produkce o 3,4 % (příspěvek +0,9 p.b.). 

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2019 meziročně 
vzrostl o 6,3 %, stavební úřady jich vydaly 86 283. Orientační 
hodnota těchto staveb činila 414,3 mld. CZK a v porovnání s ro-
kem 2018 vzrostla o 15,7  %. 

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2019 v tu-
zemsku uzavřely 60  763 stavebních zakázek a  meziročně 
tento počet klesl o 5,2 %. Celková hodnota těchto zakázek 
meziročně vrostla o 5,3 % a činila 248,5 mld. CZK, v pozem-
ním stavitelství 108,7 mld. CZK (pokles o 0,6 %) a v inženýr-
ském stavitelství 139,8 mld. CZK (růst o 10,5 %). Průměrná 
hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. CZK 
a byla meziročně o 11,1 % vyšší. Ke konci roku 2019 měly pod-
niky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,4 
tisíc zakázek (růst o 5,2 %) a tyto zakázky představovaly záso-
bu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 
168,4 mld. CZK (růst o 9,8 %).

Fúze společností PORR a.s a ALPINE Bau CZ a.s. 
V srpnu 2018 oznámila společnost PORR podepsání smlouvy, 
na  jejímž základě jí byly postoupeny všechny podíly společ-
nosti ALPINE Bau CZ a.s.. Fúze těchto dvou společností byla 
dokončena v roce 2019, a to i přes kybernetický útok, kterému 
spol. PORR a.s. a celý koncern PORR čelily ve 2. čtvrtletí roku 
2019. Společnost ALPINE Bau CZ a.s. se stala součástí kon-
cernu, byla kompletně začleněna pod českou dceřinou spo-
lečnost PORR a.s. a dne 1. července 2019 byla tato skutečnost 
zapsána do obchodního rejstříku. Tato fúze obou společností 
posílila pozici společnosti PORR na  trhu v  České republice, 
především v oblasti dopravních staveb, kde získala důležitou 
strategickou výhodu. 

Obrat a hospodářský výsledek PORR a.s. za období    
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, stav zaměstnanců
Za rok 2019 bylo dosaženo obratu ve výši 6 050 617 tis. CZK, 
provozního výsledku hospodaření ve  výši 121  379 tis. CZK, 
finančního výsledku hospodaření ve  výši 21  988 tis. CZK 
a  výsledku hospodaření před zdaněním ve  výši 143  367 tis. 
CZK. Z celkového obratu ve výši 6 050 617 tis. CZK bylo ca 27  % 
(1,60 mld. CZK) dosaženo v oblasti pozemního stavitelství 
a  ca 73 % (4.45 mld. CZK) v  oblasti dopravního stavitelství. 
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců za  rok 2019 činil 
939 osob.

Stavební projekty pozemního a dopravního stavitelství 
PORR a.s. v letech 2019–2020
V hospodářském roce 2019 byly v oblasti pozemního stavitel-
ství dokončeny stavby jako např. renovace Obchodního centra 
Letňany v Praze – 2. etapa ve sdružení s celkovým obratem 
sdružení ca 273 mil. CZK, stavební úpravy stávajícího objek-
tu Divadla Jiřího Myrona v  Ostravě s  celkovým obratem ca 
170 mil. CZK, výstavba obchodního domu s nábytkem Möbe-
lix v  Jihlavě s  celkovým obratem ca 160 mil. CZK, výstavba 
objektu vývojového centra pro spol. Robert Bosch, spol. s r.o. 
v Českých Budějovicích s celkovým obratem ca 178 mil. CZK, 
přístavba a stavební úprava objektu ZUŠ ve Velešíně s celko-
vým obratem ca 44 mil. CZK. 

V dopravním stavitelství byly dokončeny v roce 2019 stavby 
jako např. rekonstrukce silnice Českobrodská v úseku Praha – 
Běchovice ve sdružení s celkovým obratem sdružení ca 157 
mil. CZK, oprava dálnice D10 v úseku Předměřice – Benátky 
nad Jizerou s celkovým obratem ca 145 mil. CZK, ČOV a ka-
nalizace v obci Dlouhá Ves ve sdružení s celkovým obratem 
sdružení ca 89 mil. CZK, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
v Brně v úseku Staňkova II, Poděbradova III ve sdružení 
s celkovým obratem sdružení ca 73 mil. CZK, D1 rekonstrukce 
vozovky km 189,5 – 193,8 vpravo a vlevo s celkovým obratem 
ca 79 mil. CZK, cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová 
zóna - sever) s celkovým obratem ca 61 mil. CZK.

Na stavbách pozemního stavitelství pokračovaly v roce 2019 
stavební práce započaté v předchozích letech na projektech 
jako je např. výstavba bytových domů „Libeňské Doky – Lo-
kalita střed“ v Praze s plánovaným obratem ca 560 mil. CZK, 
výstavba bytových domů H1, H2, H3 ve Štěrboholech v Praze 
s plánovaným obratem ca 305 mil. CZK, renovace obchodního 
centra budovy Vinice v Praze s plánovaným obratem ca 383 
mil. CZK, výstavba Rezidence Bellevue Grafická v  Praze s  plá-
novaným obratem ca 690 mil. CZK, přístavba části E lahvovny 
Budějovického Budvaru s plánovaným obratem ca 165 mil. CZK. 

Na stavbách dopravního stavitelství pokračovaly dále v roce 
2019 stavební práce na projektech jako je např. výstavba no-
vého úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří s pláno-
vaným obratem ca 1,5 mld. CZK, vybudování oddílné splaš-
kové kanalizace v obci Darkovice ve sdružení s plánovaným 
obratem sdružení ca 120 mil. CZK, rekonstrukce a prodlouže-
ní sběrače B do Radvanice s plánovaným obratem ca 87 mil. 
CZK, zvýšení kapacity koryta Moravy II. etapa s plánovaným 
obratem ca 49 mil. CZK, rekonstrukce žel. st. Mikulášovice 
s  plánovaným obratem ca 54 mil. CZK, D48 Frýdek-Místek, 
obchvat – I. Etapa, D56 Frýdek – Místek – připojení na  D48 
ve sdružení s plánovaným obratem sdružení ca 2,17 mld. CZK, 
R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov ve sdružení s plánovaným 
obratem sdružení ca 745 mil. CZK.

Zpráva představenstva 
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V  průběhu roku 2019 a  na  začátku roku 2020 byly získány  
v  segmentu pozemního stavitelství zakázky jako např. zho-
tovení bytového domu vč. venkovních ploch v ul. Jankovco-
va   v Praze s plánovaným obratem ca 590 mil. CZK, výstavba 
administrativní budovy pro České přístavy s plánovaným ob-
ratem ca 158 mil. CZK, rozšíření kvasné kapacity CKT v areá-
lu Budějovického Budvaru s plánovaným obratem ca 50 mil. 
CZK, výstavba technologického centra ZF -Tech Centre s plá-
novaným obratem ca 62 mil. CZK, výstavba přírodovědeckého 
pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny s plá-
novaným obratem ca 88 mil. CZK, výstavba výrobní haly H5 
Hettich ve Žďáře n.S. s plánovaným obratem ca 101 mil. CZK.

V dopravním stavitelství byly v roce 2019 a na začátku roku 
2020 získány zakázky jako např. rekonstrukce silnice II/126 – 
propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa s  plánovaným obratem 
ca 248 mil. CZK, D10 levá strana v úseku Svijany – Mn. Hra-
diště - oprava vozovky, demolice a výstavba mostů ve sdru-
žení s  plánovaným obratem sdružení ca 148 mil. CZK, ČOV 
a kanalizace v obci Manětín ve sdružení s plánovaným obra-
tem sdružení ca 105 mil. CZK, kanalizace a ČOV v obci Led-
ce ve  sdružení s  plánovaným obratem sdružení ca 106 mil. 
CZK, rekonstrukce traťového úseku Křižanov-Sklené n.O. 
ve sdružení s plánovaným obratem sdružení ca 201 mil. CZK, 
peronizace ŽST Pačejov ve sdružení s celkovým plánovaným 
obratem sdružení ca 898 mil. CZK, I/38 Havlíčkův Brod JV ob-
chvat ve sdružení s celkovým plánovaným obratem sdružení  
ca 1,6 mld. CZK, cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na  území 
obcí Hornolidečská I. etapa – část B1 – B4 ve sdružení s celko-
vým plánovaným obratem sdružení ca 86 mil. CZK.

Integrovaný systém řízení
Společnost PORR klade velký důraz na  zajištění maximální 
kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Kva-
lita provedení je pro nás stejně důležitá jako efektivita postu-
pů pro dosažení cílů. Za  tímto účelem používáme jednotný 
systém managementu IMS, jež zahrnuje veškeré pracovní 
postupy po kvalitativní stránce (QMS) stejně jako bezpečnosti 
a  ochrany zdraví při práci (HSMS) a  ochrany životního pro-
středí (EMS).

Kolektivní smlouva
Na konci roku 2019 byla podepsána kolektivní smlouva, která 
je platná od 1. 1. 2020. Tato kolektivní smlouva nahradila ko-
lektivní smlouvu uzavřenou dne 7. 12. 2016 mezi PORR a.s., Du-
bečská 3238/36, 100 00 Praha 10 a ZO OS Stavba ČR,      PORR 
a.s., 252  68    Středokluky a  kolektivní smlouvu uzavřenou 
dne 23. 11. 2017 mezi ALPINE Bau CZ, a.s., Jiráskova 613/13,  
757  01 Valašské Meziříčí a  ZOO Odborového svazu pracov-
níků dopravy, silničního hospodářství a  autoopravárenství,    
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Mezi-
říčí. Závazky zaměstnavatele i odborové organizace uvedené 
v kolektivní smlouvě jsou průběžně plněny.

Ostatní
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nebyly vynaloženy žádné 
výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje, společnost ne-
-vlastnila investiční cenné papíry, společnost neměla členská 
práva v družstvech a neměla organizační složku v zahraničí. 

V rámci roční závěrky (bilance, výkaz zisku a ztrát) sestavené 
k  31. 12. 2019 nebyly ještě zohledněny ekonomické dopady 
koronaviru, protože se jednalo o událost, která nastala po roz-
vahovém dni. Roční účetní závěrka byla připravená v souladu 
se zásadou nepřetržitého trvání. 

Vzhledem k celosvětovému šíření koronaviru a zejména kvůli 
neurčitému trvání současných nebo nastávajících vládních 
nařízeních (omezení provozu a výdajů), nelze v současné době 
jednoznačně odhadnout rozsah negativního dopadu na čistá 
aktiva společnosti, její finanční situaci a vývoj tržeb. 

Věnujeme zvýšenou pozornost prognóze vývoje a pokračová-
ní v podnikání, v plánovaní likvidity a zohledňujeme odchylky. 
Očekáváme nižší celkový obrat ve srovnání s loňským rokem. 

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady koronaviru 
na své aktivity a podnikání, a dospělo k závěru, že nemají vý-
znamný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. 

Sestaveno dne: 1. 4. 2020

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Ing. Dušan Čížek, MBA
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Peter Russeger
člen představenstva
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Představenstvo společnosti PORR a.s., se sídlem Dubečská 
3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 43005560  (dále 
jen „Společnost“) vypracovalo v souladu s § 82 a násl. zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zá-
kon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osoba-
mi a  mezi Společností a  ostatními osobami ovládanými 
stejnými ovládajícími osobami za  účetní období roku 2019, 
pokud jsou tyto osoby Společnosti známy. Zpráva je přílohou 
výroční zprávy Společnosti za rok 2019. 

1. Struktura vztahů 

Společnost je součástí koncernu PORR. Ve smyslu ustanovení 
§ 79 zákona o obchodních korporacích je Společnost podrobe-
na jednotnému řízení spočívajícím v koordinaci a koncepčním 
řízení alespoň jedné z  významných složek nebo činností  
v rámci podnikání koncernu, přičemž tímto je sledován účel 
dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jed-
notné politiky koncernu. Příslušnost Společnosti ke koncernu 
PORR je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

A) Ovládající osoby v koncernu PORR
V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána 
následujícími osobami:

a) přímo
PORR Bau GmbH společnost s ručením omezeným založená 
a existující podle práva Rakouské republiky, se sídlem ve Víd-
ni, obchodní adresa Wien, Absberggasse 47, PSČ 1100, Rak-
ouská republika, zapsaná v Knize firem vedené u Obchodního 
soudu ve Vídni pod číslem FN 34160k, která vlastní 60 000 
(slovy: šedesát tisíc) kmenových akcií na  jméno  v zakniho-
vané podobě  ve jmenovité hodnotě  2 000,- CZK (slovy: dva 
tisíce korun českých), s  pořadovými čísly 00001 až 60000, 
které byly vydány společností PORR a.s. a

b) nepřímo
PORR AG akciová společnost založená a existující podle prá-
va Rakouské republiky, se sídlem ve  Vídni, obchodní adre-
sa Wien, Absberggasse 47, PSČ 1100, Rakouská republika,  
zapsaná v Knize firem vedené u Obchodního soudu ve Vídni 
pod číslem FN 34853f.

Členům představenstva  není známo, že by Společnost měla 
další ovládající osoby.

B) Další ovládané osoby v koncernu PORR
Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o  za- 
slání seznamu ostatních osob, které byly v posledním účetním 
období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na  základě 
sdělení těchto osob a  ostatních informací představenstvu 
dostupných vyhotovili členové představenstva Společnosti 
tuto zprávu. Schéma vztahů mezi ovládajícími a ovládanými 
osobami k 31. prosinci 2019, tj. k poslednímu dni účetního ob-
dobí, je uvedeno v příloze č. 1 této zprávy.

C) Úloha ovládané osoby
Společnost se v rámci koncernu PORR  působí jako generální 
dodavatel pozemních staveb na  území České republiky již 
od  roku 1991. V  roce 2012 byla úspěšně dokončena fúze se 
společností Pražské silniční a  vodohospodářské stavby, 
a.s., jejíž bohaté profesní zkušenosti z  oblasti dopravních 
a  vodohospodářských staveb sahají již do  konce 50. let 20. 
století. Od roku 2014 rozšířila společnost rozsah své činnosti 
o speciální zakládání staveb díky fúzi se společností  Stump - 
Geospol s.r.o.  V roce 2015 došlo k založení dceřiné společnosti 
PORR Equipment Services Česko s.r.o., jejíž činnost zahrnuje 
především pořizování a pronájem stavebních strojů obzvláště 
strojních zařízení, dopravních prostředků, návěsů, kontejnerů 
a jiných přístrojů v rámci pozemního a inženýrského stavitelst-
ví a s tím spojený výkon živností jako např. půjčování  strojů 
a stavebních zařízení, údržba a servis veškerého strojního vy-
bavení, elektroinstalací a ocelových konstrukcí, příp. montáž 
a demontáž stavebních strojů. V roce 2018 došlo k uzavření 
smlouvy o  převodu akcií společnosti ALPINE Bau CZ a.s., 
přičemž v roce 2019 byl proces akvizice zakončen schválením 
projektu fúze jediným akcionářem PORR a.s.  společností 
PORR Bau GmbH. Tato akvizice posílí pozici společnosti PORR 
na  trhu v  České republice a  přinese důležitou strategickou 
výhodu především v oblasti silničních staveb. Podnik se sta-
ne součástí koncernu a bude kompletně začleněn pod českou 
dceřinou společnost PORR a.s.. 

Díky těmto strategickým úkonům má PORR a.s. know-how 
z  celého spektra stavebnictví. V  roli generálního dodavatele 
realizuje administrativní budovy, hotely, školy, nákupní centra, 
průmyslové objekty i bytové domy. Stejně tak se specializuje 
na  výstavby a  rekonstrukce silničních a  dálničních staveb, 
realizace inženýrských sítí, mostní a kolejové stavby a v ne-
poslední řadě též vodohospodářské stavby a asfaltové tech-
nologie. Dále jsme schopni našim obchodním partnerům 
nabídnout své komplexní služby i  ve  všech oblastech spe-
ciálního zakládání, od  zajištění stavebních jam, kotevních 
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prací, přes různé druhy pilot, po  realizaci podzemních stěn, 
tenkých těsnících stěn a statické zajišťování, včetně návrhů, 
projekčních řešení a realizační projektové dokumentace.

D) Způsob a prostředky ovládání
Ovládaná osoba byla ovládajícími osobami řízena 
prostřednictvím valné hromady, následně ve  formě rozhod-
nutím jediného akcionáře.

2. Přehled jednání

Notářským zápisem ze dne 28. 2. 2019 byla  přijata změna 
stanov a následně odvolání a volba nových členů dozorčí rady 
společnosti PORR a.s..

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 13. 5. 2019 bylo 
rozhodnuto o  schválení projektu fúze formou sloučení 
společnosti PORR a.s. jako nástupnické společnosti se 
společností ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, 
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795, 
zapsanou v  obchodním rejstříku vedeném Krajským sou-
dem Ostravě, sp. zn. B 10609, jako zanikající společností dle 
ustanovení § 61  a  násl. ve  spojení s  § 100  a  násl. záko-
na č. 125/2008 Sb., o  přeměnách obchodních společností 
a družstev, v platném znění.

Notářským zápisem ze dne 15. 5. 2019 byl vyhotoven projekt 
fúze společností ALPINE Bau CZ a.s. a PORR a.s.  ve smys-
lu ustanovení § 60 a  násl. ve  spojení s  § 100 a  násl. záko-
na č. 125/2008 Sb.,o přeměnách obchodních společností 
a družstev, ve znění pozdějších předpisů

Společnost PORR a.s. a  PORR Bau GmbH uzavřely dne 
30. července 2019 smlouvu o úvěru, na základě které PORR 
Bau GmbH jako jediný akcionář společnosti poskytla PORR 
a.s. úvěr v celkové výši EUR 12 000 000,-. 

PORR Bau GmbH  dne 11. 12. 2019 navrhla poskytnutí dob-
rovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti PORR 
a.s., přičemž příplatek má být poskytnut v peněžité formě, a to  
ve výši 307 732 920,- CZK. 

Společnost PORR a.s. a  PORR Bau GmbH uzavřely dne  
11.  prosince   2019   Smlouvu  o  poskytnutí  dobrovolného  
příplatku a započtení pohledávek. PORR  Bau GmbH prohlásila, 
že přebírá povinnost poskytnout PORR a.s. uvedený příplatek, 
přičemž v důsledku převzetí povinnosti poskytnutí příplatku 
vznikla společnosti PORR a.s. za společností PORR Bau GmbH 
pohledávka na poskytnutí příplatku ve výši 307 732 920,- CZK. 
PORR a.s.  a   PORR Bau GmbH  započetly své vzájemné pohle-
dávky, tj. pohledávky z titulu poskytnutého úvěru resp. příplatku,  

a to ve výši, ve které se obě pohledávky vzájemně kryjí a proto 
v důsledku zápočtu v celém rozsahu zanikají a současně, že 
úvěr na základě smlouvy o úvěru je zcela splacen.

3. Přehled vzájemných smluv

V posledním účetním období, nebo alespoň v jeho části, exis-
tovaly mezi Společností a  propojenými osobami ve  smyslu 
odst. 1. této zprávy smluvní vztahy vzniklé na základě smluv 
uvedených v Příloze č. 2.

4. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Společnosti v  předmětném účetním období nevznikla 
žádná újma z  jednání popsaných v  této zprávě, případně  
ze smluvních vztahů uvedených v Příloze č. 2.

5. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi 
koncernovými osobami

Společnost i v posledním účetním období těžila z výhod pra-
menících z její účasti v koncernu PORR. V prvé řadě je na místě 
zmínit to, že Společnost má přístup, vzhledem k zaměření ji- 
ných společností v  koncernu, k  rozličným know-how takřka 
ve  všech oblastech její činnosti, kdy tato know-how jsou 
obstarávána pro celý koncern a  tudíž náklady Společnosti 
spojené s přístupem k takovým know-how jsou výrazně nižší 
oproti těm, které by Společnost musela vynaložit, pokud by 
si přístup k takovým know-how obstarávala samostatně. Dále 
Společnost využívá výhod při centrálním koncernovém náku-
pu IT technologií, jak hardware, tak i software, jakož i přístupu 
ke koncernovým řešením v této oblasti vyvíjeným na míru pro 
koncern, která ve svém důsledku přináší Společnosti význam-
né úspory nákladů.

V  neposlední řadě pak společnost využívá výhod centrali-
zace některých obslužných činností. Takovéto koncernové 
obstarávání přináší významné úspory nákladů, ale též i  lepší 
příležitosti na trhu.

Významnou oblastí, kde Společnost využívá výhod plynoucích 
z  jejího členství v  koncernu je oblast financování, kde kon-
cernové financování zajišťuje nesrovnatelně lepší stabilitu 
poskytování finančních prostředků, jakož i  snížení nákladů 
na obsluhu dluhu.

Společnosti nejsou známy žádné nevýhody plynoucí z účasti 
v koncernu. Společnost neidentifikovala žádná rizika plynoucí 
ze vztahů mezi osobami v rámci koncernu. 
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6. Důvěrnost informací

V  této zprávě nejsou uváděny údaje, které jsou předmětem 
obchodního tajemství Společnosti.

7. Závěr

Členové představenstva Společnosti prohlašují, že tuto Zprá-
vu sestavili na základě informací, které měli aktuálně k dispo-
zici či které si s vynaložením péče řádného hospodáře mohli 
opatřit, a  že informace uvedené v  této Zprávě podle jejich 
přesvědčení odpovídají skutečnosti.

PŘÍLOHA č. 1 - Struktura vztahů mezi ovládajícími a ovládanými 
osobami k 31. prosinci 2019

PŘÍLOHA č. 2 - Přehled vzájemných smluv mezi Společností 
a Propojenými osobami platných v posledním účetním období

Tato zpráva byla členy představenstva Společnosti schválena v Praze dne 11. 2. 2020.

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Ing. Dušan Čížek, MBA
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Peter Russeger
člen představenstva
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Příloha č. 1 – Struktura vztahů 
mezi ovládajícími a ovládanými osobami 
k 31. prosinci 2019

PORR AG
100 % 

PORR Bauindustrie GmbH
100 % 

PORR Construction Holding GmbH 
100 %

PORR Bau GmbH
47,51 % / 52,49 %

PORR a.s.
100 % 

Obalovna Příbram s.r.o.
37,5 %

Společné obalovny, s.r.o.
50 %

Obalovna Boskovice, s.r.o.
45 %

Obalovna Týniště s.r.o.
33,33 %

Obalovna Havlíčkův Brod s.r.o.
50 %

Obalovna Středokluky s.r.o. 
50 % 

Obalovna Tábor s.r.o.
50 %

PORR Equipment Services Česko, s.r.o.
100 % 

OBATECH s.r.o.
100 %

ALPINE AT GmbH 
100 %

SILASFALT s.r.o.
50 %
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Úvod

V posledním účetním období, nebo alespoň v jeho části, exis-
tovaly mezi společností PORR a.s. a  propojenými osobami  
ve smyslu ustanovení § 82 (2) e) zákona o obchodních korpo-
racích smluvní vztahy vzniklé či existující na základě jednot-
livých smluv s:

 y PORR Bau GmbH, Absberggasse 47,  
1100 Vídeň, Rakousko

 y PORR AG, Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakousko
 y PORR Beteiligung u. Management GmbH,  

Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakousko
 y OBATECH s.r.o., Dubečská 3238/36,  

Strašnice, 100 00 Praha 10
 y Společné obalovny, s.r.o., Dubečská 3238/36,  

Strašnice, 100 00 Praha 10
 y Obalovna Příbram  s.r.o., Dubečská 3238/36,  

Strašnice, 100 00 Praha 10
 y Obalovna Boskovice, s.r.o., Rovná 2146, Boskovice
 y PORR Equipment Services Česko s.r.o.,  

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 y Obalovna Týniště s.r.o., Pražská tř. 495/58,  

České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
 y Obalovna Středokluky s.r.o., Dubečská 3238/36, 

Strašnice, 100 00 Praha 10
 y Obalovna Tábor s.r.o., Pražská tř. 495/58,  

České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
 y Obalovna Havlíčkův Brod s.r.o., Bratří Štefanů 492/63, 

Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 y SILASFALT s.r.o.,  Štěpaňákova 693/14,  

719 00   Ostrava - Kunčice

a  dále smluvní vztahy uzavřené mezi společností PORR a.s. 
(jakožto ovládanou osobou) a  osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou:

 y PORR Equipment Services GmbH, Absberggasse 47, 
1100 Vídeň, Rakousko

 y PORREAL GmbH, Václavské nám. 837/11, Nové Město, 
110 00 Praha 1 

 y PORR s.r.o. (ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o), Mlynské Nivy 
49 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko

 y Asfalt Beluša s.r.o., Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava - 
mestská časť Ružinov, Slovensko

 y Alpine AT GmbH, Campus 21, Europaring A03/702,  
2345 Brunn am Gebirge, Rakousko

1. Smluvní vztahy ke společnosti 
PORR Bau GmbH

Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích nebo v  
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo v  
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Smlouva o poskytování služeb (Dienstleistungver-
rechnung) ze dne 1. 2. 2013.
Plnění: Dodávka služeb. Služby dodávány dle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. Cena je určena metodou nákla-
dové přirážky + % zisk.

2) Smlouva o vyúčtování nákladů ze dne 4. 2. 2014 +  
dodatky č. 1, 2, 3 
Plnění: Dodávka služeb. Služby dodávány dle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. Cena je určena na základě kon-
cernového režimu za příslušné období + % zisková přirážka

3) Smlouva o poskytnutí pracovníků ze dne 27. 5. 2013
Plnění: Poskytnutí pracovníků. Služby dodávány dle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích.

4) Smlouva o poskytování služeb (Dienstleistungsver-
trag ) ze dne 15. 12. 2014
Plnění: Dodávka služeb v  rámci firemního pojištěné 
odpovědnosti. Služby dodávány dle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. Cena je určena dle koncernové 
směrnice. 

5) Smlouva o poskytování IT služeb  ze dne 17. 12. 2014
Plnění: Dodávka služeb v rámci IT podpory. Služby dodávány 
dle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. 

6) Smlouva o nájmu a dodávkách
Plnění: Pronájem přístrojů. Dodávka vrtného materiálu. 
Protiplnění: Platba v penězích.

7) Kupní smlouva  
Plnění: Prodej kovového materiálu. 
Protiplnění: Platba kupní ceny. 

8) Smlouva o úvěru ze dne 30. 7. 2019
Plnění: Poskytnutí peněžního úvěru. 
Protiplnění: Úroky. Úroková sazba je stanovena ve výši 1,3 pro-
centního bodu p.a. 

Příloha č. 2 - Přehled vzájemných smluv 
mezi společností a propojenými osobami 
platných v posledním účetním období
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9) Smlouva o prodeji obchodního podílu ve společnosti 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Plnění: Prodej obchodního podílu.
Protiplnění: Platba kupní ceny.

10) Smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku                
ze dne 11. 12. 2019
Plnění: Poskytnutí peněžního příplatku. 
Protiplnění: Pohledávky z  titulu poskytnutého úvěru resp. 
příplatku, a to ve výši, ve které se obě pohledávky vzájemně 
kryjí v  důsledku zápočtu v  celém rozsahu zanikají a  úvěr 
na základě smlouvy o úvěru je zcela splacen.

2. Smluvní vztahy ke společnosti PORR AG

Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích nebo v  ob-
dobí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo v  období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Na základě dohody byla fakturována měsíčně částka 
avalových poplatků za bankovní garance
Plnění: Garance za  zajištění bankovních jistin, zálohy, 
za splnění smlouvy a záruky.
Protiplnění: Platba v penězích dle dohody.

2) Dohoda o poskytování volných prostředků – uložení 
krátkodobých termínovaných vkladů.

3) Na základě dohody fakturovalo                                          
PORR AG služby v oblasti práce s médii. 

4) Na základě dohody fakturovalo                                          
PORR AG služby v oblasti IT – licenční poplatky.

5) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti              
PORR AG finanční služby.
Plnění: Finanční služby dle jednotlivých obchodních pokynů.
Protiplnění: Platba v penězích. 

3. Smluvní vztahy ke společnosti 
PORR Beteiligung u. Management GmbH

Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích nebo v  ob-
dobí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo v  období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti                 
PORR Beteiligung u. Management GmbH služby 
Plnění: Překlady dle smlouvy. 
Protiplnění: Platba v penězích dle smlouvy. 

4. Smluvní vztahy ke společnosti                      
OBATECH s.r.o.

Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích nebo v  ob-
dobí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo v  období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti                   
OBATECH s.r.o. služby 
Plnění: Vedení účetnictví dle smlouvy. 
Protiplnění: Platba v penězích dle smlouvy. 

2) Společnost PORR a.s. uzavřela se spolešností             
OBATECH s.r.o. smlouvu o dílo 
Plnění: Dodávka prací dle smlouvy .
Protiplnění: Platba v penězích dle smlouvy. 

5. Smluvní vztahy ke společnosti                    
Společné obalovny, s.r.o.

Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích nebo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti 
Společné obalovny, s.r.o. asfaltové směsi na základě 
Kupní smlouvy 
Plnění: Dodávka materiálu. Služby dodávány podle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích.

2) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti Společné 
obalovny, s.r.o. suroviny, energie a služby nájmů strojů
Plnění: Dodávka surovin, energií a služeb nájmy strojů.
Protiplnění: Platba v penězích. 

3) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti Společné 
obalovny, s.r.o. služby v oblasti laboratorních prací,     
dopravy, odborné technické pomoci, vedení účetnictví a IT
Plnění: Dodávka služeb.
Protiplnění: Platba v penězích. 

4) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti 
Společné obalovny, s.r.o. služby spojené s Multicashem 

6. Smluvní vztahy ke společnosti Obalovna 
Příbram s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:
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1) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti  
Obalovna Příbram, s.r.o. asfaltové směsi na základě 
kupní smlouvy.
Plnění: Dodávka materiálu. Služby dodávány podle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích

2) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti  
Obalovna Příbram, s.r.o. suroviny, energie a služby 
nájmů pozemků a strojů
Plnění: Dodávka surovin, energií a služeb nájmy strojů.
Protiplnění: Platba v penězích. 

3) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti  
Obalovna Příbram, s.r.o. služby v oblasti laboratorních 
prací, dopravy, odborné technické pomoci, vedení 
účetnictví a IT
Plnění: Dodávka služeb.
Protiplnění: Platba v penězích. 

4) Společnost PORR a.s. poskytla společnosti Obalovna 
Příbram, s.r.o. zápůjčku dle Smlouvy o zápůjčce.
Plnění: Poskytnutí peněžních prostředků.
Protiplnění: Splátky a úroky dle smlouvy.

7. Smluvní vztahy ke společnosti 
Obalovna Boskovice, s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti 
Obalovna Boskovice, s.r.o. asfaltové směsi na základě 
rámcové kupní smlouvy.
Plnění: Dodávka materiálu. Služby dodávány podle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích.

2) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti Obalovna 
Boskovice, s.r.o. laboratorní práce a  pronájem strojního 
vybavení 
Plnění: Dodávka služeb a pronájem strojního vybavení.
Protiplnění: Platba v penězích. 

8. Smluvní vztahy ke společnosti 
PORR Equipment Services Česko s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. si pronajímá strojové vybavení 
na základě dílčích objednávek.
Plnění: Služby dodávány podle rámcové smlouvy z 1. 7. 2015.
Protiplnění: Platba v penězích dle smlouvy. 

2) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti
 PORR Equipment Services Česko s.r.o. služby 
Plnění: Dodávka služeb (IT, účetnictví, obchodní správa)  
dle smlouvy z 1. 7. 2015. 
Protiplnění: Platba v penězích dle smlouvy. 

3) Společnost PORR a.s. poskytovala společnosti 
PORR Equipment Services Česko s.r.o. pronájem 
majetku 
Plnění: Pronájem prostor k podnikání dle smlouvy z 1. 7. 2015. 
Protiplnění: Platba v penězích dle smlouvy. 

4) Smlouva o půjčce
Plnění: Poskytnutí finančních prostředků dle smlouvy  
z 1. 7. 2015. 
Protiplnění: Splátky a úroky dle smlouvy. 

5) Kupní smlouva
Plnění: Prodej majetku. 
Protiplnění: Kupní cena. 

9. Smluvní vztahy ke společnosti 
Obalovna Týniště s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti 
Obalovna Týniště s.r.o. asfaltové směsi na základě 
Kupní smlouvy. 
Plnění: Dodávka materiálu. Služby dodávány podle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. 

2) Společnost PORR a.s. poskytla společnosti Obalovna 
Týniště zápůjčku dle Smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 8. 
2016.
Plnění: Poskytnutí peněžních prostředků.
Protiplnění: Splátky a úroky dle smlouvy.

10. Smluvní vztahy ke společnosti  
Obalovna Středokluky s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:
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1) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti 
Obalovna Středokluky s.r.o. asfaltové směsi na základě 
Kupní smlouvy
Plnění: Dodávka materiálu. Služby dodávány podle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. 

2) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti 
Obalovna Středokluky s.r.o. suroviny, energie a služby 
IT a laboratoře
Plnění: Dodávka surovin, energií a služeb.
Protiplnění: Platba v penězích. 

3) Společnost PORR a.s. pronajímala společnosti 
Obalovna Středokluky s.r.o. část areálu Středokluky 
a poskytovala služby spojené s užíváním areálu dle 
Smlouvy o nájmu pozemků, nemovitostí a prostorů 
sloužících k podnikání ze dne 1. 7. 2016.
Plnění: Pronájem areálu a poskytování souvisejících služeb.
Protiplnění: Platba v penězích.

4) Společnost PORR a.s. prováděla společnosti 
Obalovna Středokluky s.r.o. obchodní správu na základě 
Smlouvy o provádění obchodní správy ze dne 1. 7. 2016.
Plnění: Provádění obchodní správy.
Protiplnění: Platba v penězích.

5) Společnost PORR a.s. poskytla společnosti
Obalovna Středokluky zápůjčku dle Smlouvy o zápůjčce 
ze dne 1. 8. 2016.
Plnění: Poskytnutí peněžních prostředků.
Protiplnění: Splátky a úroky dle smlouvy.

11. Smluvní vztahy ke společnosti 
Obalovna Tábor s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. poskytla společnosti
Obalovna Tábor  s.r.o. zápůjčku dle Smlouvy o zápůjčce
ze dne 1. 8. 2016.
Plnění: Poskytnutí peněžních prostředků.
Protiplnění: Splátky a úroky dle smlouvy.

2) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti Oba-
lovna Tábor s.r.o. asfaltové směsi na základě 
Kupní smlouvy.
Plnění: Dodávka materiálu. Služby dodávány podle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. 

12. Smluvní vztahy ke společnosti Obalovna 
Havlíčkův Brod s.r.o.

Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích nebo v  
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo v  
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. poskytla společnosti Obalovna 
Havlíčkův Brod s.r.o. zápůjčku dle Smlouvy o zápůjčce.
Plnění: Poskytnutí peněžních prostředků.
Protiplnění: Splátky a úroky dle smlouvy.

2) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti Oba-
lovna Havlíčkův Brod s.r.o. asfaltové směsi na základě 
Kupní smlouvy.
Plnění: Dodávka materiálu. Služby dodávány podle smlouvy.
Protiplnění: Platba v penězích. 

13. Smluvní vztahy ke společnosti 
SILASFALT s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. odebírala od  společnosti 
SILASFALT s.r.o. živičné směsi dle Rámcové kupní 
smlouvy.
Plnění: Prodej živičných směsí.
Protiplnění: Platba v penězích.

2) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti 
SILASFALT s.r.o.  materiál a  laboratorní práce
Plnění: Dodávka surovin a služeb.
Protiplnění: Platba v penězích. 

3) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti 
SILASFALT s.r.o. služby v oblasti dopravy
Plnění: Dodávka služeb.
Protiplnění: Platba v penězích. 

14. Smluvní vztahy ke společnosti 
PORR Equipment Services GmbH
Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:
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1) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti 
PORR Equipment Services Česko GmbH služby 
Plnění: Opravy strojů. 
Protiplnění: Platba v penězích. 

2) Společnost PORR a.s. odebíral od společnosti 
PORR Equipment Services Česko GmbH služby 
Plnění: Poskytnutí personálu. 
Protiplnění: Platba v penězích. 

15. Smluvní vztahy ke společnosti
PORREAL GmbH

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

Společnost PORR a.s. dodávala společnosti 
PORREAL GmbH služby 
Plnění: Internetové služby
Protiplnění: Platba v penězích.  

16. Smluvní vztahy ke společnosti 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o./PORR s.r.o.

Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo 
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

1) Společnost PORR a.s. dodávala společnosti  
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. / PORR s.r.o. služby 
Plnění: Prodej materiálu, konzultace, doprava, vystavené 
bank. záruky a poplatky s tím spojené
Protiplnění: Platba v penězích

2) Společnost PORR a.s. odebírala od společnosti 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. / PORR s.r.o. služby 
Plnění: Pronájem strojů, poskytnutí personálu
Protiplnění: Platba v penězích

17. Smluvní vztahy ke společnosti 
Asfalt Beluša s.r.o.
Smlouvy uzavřené v  předchozích účetních obdobích nebo  
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo   
v  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

Společnost PORR a.s. dodávala společnosti Asfalt 
Beluša s.r.o. služby 
Plnění: služby IT
Protiplnění: Platba v penězích

18. Smluvní vztahy ke společnosti
Alpine AT GmbH

Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích nebo v  
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, na jejichž základě došlo v  
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k plnění:

Společnost PORR a.s. odebírala od  společnosti Alpine 
AT GmbH služby 
Plnění: Pronájem strojů
Protiplnění: Platba v penězích

Závěr

Žádné další úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny. 
Veškeré výše uvedené smlouvy a  dohody byly uzavřeny  
za  podmínek obvyklých v  obchodním styku, stejně tak jako 
byla veškerá poskytnutá a  přijatá plnění na  základě těchto 
smluv poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku  
a z těchto smluv nevznikla společnosti PORR a.s. žádná újma. 
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Jedinému akcionáři PORR a.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti 
PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 
identifikační číslo 430 05 560, (dále také společnost) sestave-
né na základě českých účetních předpisů, která se skládá 
z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách 
vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv společnosti PORR a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů 
a  výnosů a  výsledku jejího hospodaření a  peněžních toků 
za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v souladu s českými 
účetními předpisy.

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

Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na  skutečnost uvedenou v  bodě 21 přílohy 
účetní závěrky, která popisuje potenciální dopady COVID-19 
na aktivity a podnikání Společnosti a přijatá opatření, a která 
podle vedení společnosti nemá významný vliv na předpoklad 
neomezeného trvání Společnosti. Náš výrok není v souvislosti 
s touto záležitostí modifikován.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona 
o  auditorech informace uvedené ve  výroční zprávě mimo 

účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace 
odpovídá představenstvo společnosti PORR a.s.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevzta-
huje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících 
s  auditem účetní závěrky seznámení se s  ostatními infor-
macemi a  posouzení, zda ostatní informace nejsou ve  výz-
namném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi 
o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda 
se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve  všech význam-
ných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace 
splňují požadavky právních předpisů na  formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informací v kontextu význa-
mnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by 
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na  základě ostatních 
informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme po-
soudit, uvádíme, že 
 y ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též 

předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

 y ostatní informace byly vypracovány v souladu s právní-
mi předpisy.

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

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti 
PORR a.s. za účetní závěrku
Představenstvo společnosti PORR a.s. odpovídá za sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a  poctivý obraz v  souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní sys-
tém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky 
tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou.

Zpráva nezávislého auditora

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl 

a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením 

omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. 

BDO Audit s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00   Praha 4

 

Tel.: +420 241 046 111
www.bdo.cz
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Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti 
PORR a.s. povinno posoudit, zda je společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a  pokud je to relevantní, popsat v  příloze 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plá-
nuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti 
odpovídá dozorčí rada společnosti PORR a.s.

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

Při provádění auditu v  souladu s  výše uvedenými předpisy 
je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný 
úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší po-
vinností:

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

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

 y Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, 
přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v  této souvislosti představenstvo společnosti 
PORR a.s. uvedlo v příloze účetní závěrky.

 y Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, 
zda s ohledem na shromážděné důkazní informace exis-
tuje významná nejistota vyplývající z  událostí nebo po-
dmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná nejistota existuje, je naší povinností 
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této sou-
vislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace 
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše 
závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali 
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo po-
dmínky mohou vést k  tomu, že společnost ztratí scho-
pnost nepřetržitě trvat.

 y Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a  obsah účetní 
závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobra-
zuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a  dozorčí 
radu společnosti PORR a.s. mimo jiné o  plánovaném rozsa-
hu a  načasování auditu a  o  významných zjištěních, která 
jsme v  jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Jan Macháč
evidenční číslo 2231

V Praze dne 1. 4. 2020
Auditorská společnost:    Statutární auditor

BDO Audit s.r.o.
evidenční číslo 018
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019  
(v celých tisících CZK) 
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00, IČ 430 05 560

Běžné účetní období Minulé účetní období

AKTIVA  Brutto  Korekce  Netto  Netto 

AKTIVA CELKEM  4 378 801  -698 665  3 680 136  3 433 648 

B. Stálá aktiva  1 048 357  -579 649  468 708  524 246 

  B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  -13 167  14 471  1 304  958 

    B.I.2. Ocenitelná práva  8 917  -7 613  1 304  3 167 

      B.I.2.1. Software  8 917  -7 613  1 304  3 167 

    B.I.3. Goodwill  -22 084  22 084  0  -2 209 

  B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  917 234  -594 120  323 114  344 764 

    B.II.1. Pozemky a stavby  561 239  -278 174  283 065  290 033 

      B.II.1.1. Pozemky  60 685  -3 665  57 020  57 020 

      B.II.1.2. Stavby  500 554  -274 509  226 045  233 013 

    B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory  330 061  -292 163  37 898  52 533 

    B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  23 811  -23 783  28  678 

      B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů  66  -66  0  0 

      B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  23 745  -23 717  28  678 

    B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
               a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

 2 123  0  2 123  1 520 

      B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  2 123  0  2 123  1 520 

  B.III. Dlouhodobý finanční majetek  144 290  0  144 290  178 524 

    B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  86 004  0  86 004  120 237 

    B.III.3. Podíly – podstatný vliv  58 286  0  58 286  58 287 

C. Oběžná aktiva  3 324 104  -119 016  3 205 088  2 901 230 

  C.I. Zásoby  167 128  0  167 128  194 079 

    C.I.1. Materiál  57 483  0  57 483  43 479 

    C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary  108 236  0  108 236  150 437 

    C.I.3. Výrobky a zboží  1 409  0  1 409  163 

      C.I.3.1. Výrobky  1 395  0  1 395  150 

      C.I.3.2. Zboží  14  0  14  13 

  C.II. Pohledávky  1 888 289  -119 016  1 769 273  1 560 464 

    C.II.1. Dlouhodobé pohledávky  142 618  -679  141 939  155 557 

      C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů  56 041  -679  55 362  44 108 

      C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv  18 000  0  18 000  20 000 

      C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka  68 577  0  68 577  91 169 

      C.II.1.5. Pohledávky – ostatní  0  0  0  280 

        C.II.1.5.4. Jiné pohledávky  0  0  0  280 

    C.II.2. Krátkodobé pohledávky  1 745 671  -118 337  1 627 334  1 404 907 

      C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů  1 205 356  -118 337  1 087 019  829 954 

      C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  343 780  0  343 780  231 615 

      C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv  2 000  0  2 000  2 000 

      C.II.2.4. Pohledávky – ostatní  194 535  0  194 535  341 338 

        C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky  59 028  0  59 028  247 938 

        C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky  51 328  0  51 328  56 145 

        C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy  41 664  0  41 664  12 626 

        C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní  39 299  0  39 299  22 715 

        C.II.2.4.6. Jiné pohledávky  3 216                                     0  3 216  1 914 

  C.IV. Peněžní prostředky  1 268 687                                0  1 268 687  1 146 687 

    C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně  825                               0  825  2 395 

    C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech  1 267 862                               0  1 267 862  1 144 292 

D. Časové rozlišení aktiv  6 340                              0  6 340  8 172 

  D.1. Náklady příštích období  6 340                              0  6 340  8 172 
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Okamžik sestavení: 1. 4. 2020
 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

PASIVA Běžné účetní období Minulé účetní období

PASIVA CELKEM  3 680 136  3 433 648

A. Vlastní kapitál  957 526  532 532

  A.I. Základní kapitál  120 000  120 000

    A.I.1. Základní kapitál  120 000  120 000

  A.II. Ážio a kapitálové fondy  672 714  364 981

    A.II.1. Ážio  60 000  60 000

    A.II.2. Kapitálové fondy  612 714  304 981

      A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy  612 714  304 981

  A.III. Fondy ze zisku  12 482  12 482

    A.III.1. Ostatní rezervní fondy  12 482  12 482

  A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  35 069  35 069

    A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let  35 069  35 069

  A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  117 261  0

B. + C. Cizí zdroje  2 637 250  2 860 264

B. Rezervy  389 216  512 853

  B.2. Rezerva na daň z příjmů  0  11 510

  B.4. Ostatní rezervy  389 216  501 343

C. Závazky  2 248 034  2 347 411

  C.I. Dlouhodobé závazky  488 389  307 382

    C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy  239 412  149 774

    C.I.4. Závazky z obchodních vztahů  159 339  157 608

    C.I.9. Závazky ostatní  89 638  0

      C.I.9.1. Závazky ke společníkům  89 638  0

  C.II. Krátkodobé závazky  1 759 645  2 040 029

    C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy  22 644  208 559

    C.II.4. Závazky z obchodních vztahů  1 233 801  1 413 434

    C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba  1 527  638

    C.II.8. Závazky ostatní  501 673  417 398

      C.II.8.1. Závazky ke společníkům  102 948  35 985

      C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům  39 728  36 896

      C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  21 603  20 385

      C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace  8 535  7 097

      C.II.8.6. Dohadné účty pasivní  328 003  262 178

      C.II.8.7. Jiné závazky  856  54 857

D. Časové rozlišení pasiv  85 360  40 852

  D.2. Výnosy příštích období  85 360  40 852
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 
(účetní období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019) 
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00, IČ 430 05 560

Skutečnost v účetním 
období

TEXT sledovaném

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  6 050 617

II. Tržby za prodej zboží  2 551

A. Výkonová spotřeba  5 256 822

  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  3 359

  A.2. Spotřeba materiálu a energie  1 331 566

  A.3. Služby  3 921 897

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)  48 432

C. Aktivace (–)  -666

D. Osobní náklady  871 031

  D.1. Mzdové náklady  647 942

  D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady  223 089

    D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  214 847

    D.2.2. Ostatní náklady  8 242

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  22 291

  E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  24 859

    E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé  93 218

    E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné  -68 359

  E.2. Úpravy hodnot zásob  -11 340

  E.3. Úpravy hodnot pohledávek  8 772

III. Ostatní provozní výnosy  224 855

  III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  46 400

  III.2. Tržby z prodaného materiálu  562

  III.3. Jiné provozní výnosy  177 893

F. Ostatní provozní náklady  -41 266

  F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  5 652

  F.3. Daně a poplatky  11 122

  F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období  -112 127

  F.5. Jiné provozní náklady  54 087
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Okamžik sestavení: 1. 4. 2020
 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Skutečnost v účetním 
období

TEXT sledovaném

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)  121 379

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly  76 257

  IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba  55 771

  IV.2. Ostatní výnosy z podílů  20 486

G. Náklady vynaložené na prodané podíly  34 613

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  7 613

  VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba  6 702

  VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  911

J. Nákladové úroky a podobné náklady  2 774

  J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná a ovládající osoba  1 502

  J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  1 272

VII. Ostatní finanční výnosy  5 245

K. Ostatní finanční náklady  29 740

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)  21 988

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  143 367

L. Daň z příjmů  26 106

  L.1. Daň z příjmů splatná  3 514

  L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)  22 592

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  117 261

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  117 261

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  6 367 138
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Přehled o peněžních tocích za účetní  
období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019 
(v celých tisících CZK) 
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00, IČ 430 05 560

Řádek Text 2019

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  1 146 688

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty příslušné účty účtové skupiny 59 – 
Daně z příjmů, převodové účty, rezerva na daň z příjmů a mimořádné náklady a výnosy)

 143 367

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  -167 963

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu 
k nabytému majetku a goodwillu (+/-)

 91 010

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv  -183 054

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů ‚-‘, do nákladů ‚+‘)  -61 906

A.1.4. Výnosy z podílů na zisku (-)  -20 486

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)  -4 839

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  11 312

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami  -24 596

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  -441 137

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních  -253 156

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních  -226 272

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)  38 291

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami  -465 733

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků  (-)  -2 774

A.4. Přijaté úroky (+)  7 613

A.5. Zaplacená daň z příjmů (pouze za běžnou činnost) a za doměrky daně za minulá období (-)  0

A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření
včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

 -12 130

A.7. Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s §43 odst. 4 vyhlášky)  20 486

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  -452 538

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  -16 372

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  102 170

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám  0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  85 798
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Řádek Text 2019

Peněžní toky z finančních činností

C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají
do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

 181 006

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty  307 733

C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, 
popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

 307 733

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)  0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)  0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)  0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)  0

C.2.6.
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání 
se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)

 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  488 739

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  121 999

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  1 268 687

Okamžik sestavení: 1. 4. 2020
 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva
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Přehled o změnách vlastního kapitálu     
k 31. 12. 2019 (v celých TCZK)

Základní 
kapitál

Ážiové 
a kapitálové 

fondy

Fondy 
ze zisku

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Výsledek 
běžného 

období

Vlastní kapitál
celkem

A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. A.

Stav k 1. 1. 2019 120 000 364 981 12 482 35 069 0 532 532

příplatek nad vklad do VK 0 307 733 0 0 0 307 733

Výsledek hospodaření za běžné období 0 0 0 0 117 261 117 261

Stav k 31. 12. 2019 120 000 672 714 12 482 35 069 117 261 957 526

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00, IČ 430 05 560
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Okamžik sestavení: 1. 4. 2020
 
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva
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1. Charakteristika a hlavní aktivity 

1.1. Založení společnosti
Akciová společnost PORR a.s. (dále jen "společnost") byla 
založena zakladatelským plánem ze dne 7. října 1991 a vznikla 
zápisem do  obchodního rejstříku vedeného Městským sou-
dem v Praze dne 7. listopadu 1991. 

Na  společnost PORR a.s. přešlo v  důsledku fúze sloučením 
obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční 
a  vodohospodářské stavby, a.s. Rozhodným dnem fúze byl          
1. leden 2012. Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku dne  
1. října 2012.

Na společnost PORR a.s., která byla nástupnickou společností 
při fúzi sloučením se společností Stump - Geospol s.r.o, 
přešlo v  důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající 
společnosti Stump - Geospol s.r.o. Rozhodným dnem fúze byl 
1. červenec 2013. Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku 
dne 29. července 2014.

K 1. 7. 2015 společnost PORR převedla za účelem zefektivnění 
své vnitřní organizace a koncernové struktury část svého ma-
jetku a s ním související část činností a úkolů na koncernovou 
společnost PORR Equipment Services Česko s.r.o..

Na  společnost PORR a.s. přešlo v  důsledku fúze sloučením 
obchodní jmění zanikající společnosti ALPINE Bau CZ a.s.. 
Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2019. Fúze byla zapsána 
do obchodního rejstříku dne  1. července 2019.

Nosným výrobním programem společnosti je výstavba, re-
konstrukce a opravy komunikací, inženýrských sítí a pozem-
ních staveb, výroba a  prodej živičných směsí obalovaných 
za horka, litých asfaltů, betonových směsí, betonových směsí 
a výrobků.

Společnost působí na celém území ČR. Účetní závěrka je ses-
tavena ke dni 31. 12. 2019.  

1.2. Vlastník (akcionář) společnosti
Společnost má jediného vlastníka PORR Bau GmbH, 
1100 Vídeň, Absbergasse 47, Rakouská republika. 

1.3. Sídlo společnosti
PORR a.s.
IČ: 430 05 560
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

1.4. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti

Členové představenstva 
Ing. Antonín Daňa  
Ing. Dušan Čížek, MBA 
Josef Husar
Peter Russegger 

Členové dozorčí rady
Mag. (FH) Udo Stephan Magyar
Dipl. BW (FH) Thomas Benrd Stiegler
Roman Hrdý

1.5. Změny v obchodním rejstříku v roce 

Změny v obchodním rejstříku v období od 1. ledna 2019
do 31. prosince 2019  

Změny v dozorčí radě
 y Bmst. Ing. Christina Motz – výmaz 19. 3. 2019
 y Bmst. Ing. Josef Pein – výmaz 19. 3. 2019
 y VDir. Josef Stekovics – výmaz 19. 3. 2019
 y Mag. (FH) Udo Stephan Magyar – zapsáno 19. 3. 2019
 y Dipl. BW (FH) Thomas Bernd Stiegler – zapsáno 19. 3. 2019
 y Roman Hrdý – zapsáno 14. 5. 2019

Změny v prokuře
 y Ing. Pavel Hirsch – výmaz 13. 9. 2019 (PORR a.s.,                 

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy)
 y Ing. Pavel Hirsch – zapsáno 13. 9. 2019 (PORR a.s.,          

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy - Střed)
 y Ing. Tomáš Kyslík – výmaz 13. 9. 2019 ((PORR a.s.,           

Pozemní stavby, Oblast Praha I)
 y Ing. Tomáš Kyslík – zapsáno 13. 9. 2019
 y Ing. Jan Pešek – výmaz 12. 3. 2019 (PORR a.s.,                 

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava)
 y Ing. Václav Šafář – zapsáno 12. 3. 2019 (PORR a.s.,          

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava)
 y Ing. Jiří Poděbradský – zapsáno 13. 9. 2019 (PORR a.s., 

Pozemní stavby, oblast Morava)
 y Jan Munzar – zapsáno 13. 9. 2019
 y Jiří Šára – výmaz 13. 9. 2019 (PORR a.s.,                           

Vodohospodářské stavby)
 y Jiří Šára – zapsáno 13. 9. 2019 (PORR a.s.,                             

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy - Západ)
 y Dipl. Ing. Georgi Tomev – výmaz 13. 9. 2019                  

(PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Velké projekty)
 y Ing. Jan Syllaba – výmaz 13. 3. 2019
 y Ing. Jan Syllaba – zapsáno 13. 3. 2019 (PORR a.s.,             

Pozemní stavby, oblast České Budějovice)

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) 
Rok končící 31. prosincem 2019 
(v tisících CZK)
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Ostatní skutečnosti
Dne 1. 7. 2019 byl do  obchodního rejstříku zapsán násle-
dující údaj: Společnost PORR a.s. byla sloučena se zani-
kající společností ALPINE Bau CZ a.s., IČ: 026  04  795, 
se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757  01 
Valašské Meziříčí, zapsané v  obchodním rejstříku ve-
deném, Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10609. 
Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti ALPINE 
Bau CZ a.s., IČ: 026  04  795, se sídlem Jiráskova 613/13, 
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.

1.6. Organizační struktura
Základní organizační strukturu společnosti tvoří:
 y úsek dopravních a inženýrských staveb
 y úsek pozemních staveb
 y úsek ekonomické správy 

Každý úsek řídí příslušný ředitel, jemuž jsou podřízeni za- 
městnanci útvarů, které jsou v příslušném úseku začleněny.

2. Zásadní účetní postupy používané 
společností

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a  nehmotný majetek je evidován 
v pořizovací ceně. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby 
zahrnuje přímý materiál a mzdy, režijní materiál, finanční náklady 
spojené s jeho výrobou do doby aktivace. Drobný hmotný maje-
tek v pořizovací ceně do 40 tis. CZK a drobný nehmotný majetek 
v pořizovací ceně do 60 tis. CZK není vykazován v  rozvaze 
a  je v roce jeho pořízení účtován do nákladů., s výjimkou pořízení 
drobného majetku jako vybavení interiéru po rekonstrukci budo-
vy. Společnost odpisuje tento majetek po dobu 2 let.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odepisování 
podle skupin majetku: 

Majetek Doba odepisování Metoda

Budovy, haly a stavby 25 – 50 let Lineární

Budovy a haly ze dřeva a lehkých hmot, věže, komíny, vedení trubní a přípojková 10 – 50 let Lineární

Stroje a zařízení, dopravní prostředky 4 – 5 let Lineární

Dopravní vozíky, přívěsy a návěsy, transportní zařízení, přístroje, inventář 3 – 5 let Lineární

Reprografická zařízení, měřící přístroje, přístroje na zpracování dat 4 - 8 let Lineární

Sazby účetních odpisů jsou stanoveny dle životnosti, případně 
ve vztahu k uskutečněným výkonům.

Technická zhodnocení na  najatém dlouhodobém hmotném 
majetku jsou odpisována lineární metodou po  dobu trvání 
nájemní smlouvy, nebo po dobu odhadované životnosti, a to 
vždy po tu, která je kratší.

2.2. Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti 
a  je oceňován pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnu-
je přímé náklady související s  pořízením, jako jsou poplatky 
a provize makléřům, poradcům a burzám.

2.3. Zásoby
Materiál je účtován v  pořizovacích cenách. Pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení, skladovací poplatky při dopravě, do-
pravné za dodání do výrobního areálu. Materiál je oceňován 
metodou FIFO. Společnost eviduje zásoby metodou B.

Nedokončená výroba je oceněna v  cenách, které zahrnu-
jí cenu materiálu, práce a  proporcionální část výrobních 
režijních nákladů.

2.4. Stanovení opravných položek a rezerv
Pohledávky
Výše opravných položek k  pohledávkám je stanovována 
v souladu s vnitřním předpisem společnosti, a to následovně:

 y pohledávky po splatnosti  
180 – 360 dnů  75 % hodnoty pohledávky

 y pohledávky po splatnosti 
více než 360 dnů 100 % hodnoty pohledávky

Výpočet podle výše uvedené metodiky je individuálně upravován 
s ohledem na velikost dluhu, charakter zákazníka, předchozí pla-
tební morálku, dobu splatnosti a míru vymahatelnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek
Společnost tvoří opravné položky k  dlouhodobému hmot-
nému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty bu-
dov a pozemků s jejich tržním oceněním.
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Rezervy
Společnost tvoří následující rezervy:
 y rezerva na  záruční opravy se tvoří ve  výši 0,4  % 

z průměrných fakturovaných stavebních výkonů za pos-
ledních 5 účetních období a  s  přihlédnutím ke  skladbě 
zakázek realizovaných v běžném období,

 y rezerva na soudní spory je tvořena na pasivní soudní spo-
ry dle vyjádření právního zástupce společnosti,

 y rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena k rozvaho-
vému dni na  základě analýzy nevybrané dovolené 
a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na so-
ciální zabezpečení a zdravotní pojištění ,

 y rezerva na zaměstnanecké požitky je tvořena k rozvaho-
vému dni na základě analýzy kolektivní smlouvy v plat-
ném znění s použitím pojistně-matematických principů, 
s  použitím průměrných mzdových nákladů včetně 
nákladů na  sociální zabezpečení a  zdravotní pojištění       
a je diskontována na současnou hodnotu,

 y rezerva na prémie,
 y rezervu na  daň z  příjmů vytváří společnost vzhledem 

k  tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází 
okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V  násle-
dujícím účetním období společnost rezervu rozpustí 
a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. V rozvaze je re-
zerva na daň snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů 
a  případná výsledná pohledávka je vykázána v  položce 
Stát-daňové pohledávky.

 y ostatní rezervy

2.5. Přepočty cizích měn
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou 
účtovány kursem České národní banky platný jeden pracovní 
den před datem uskutečnění účetního případu.

Aktiva a  pasiva v  zahraniční měně jsou k  rozvahovému dni 
přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Zjištěné kurzové 
rozdíly jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. 

2.6. Najatý majetek
Společnost neeviduje k  rozvahovému dni najatý majetek, 
na který by se vztahovaly leasingové splátky.

2.7. Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze 
změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z  daňového základu 
s  použitím daňové sazby platné v  běžném roce a  veškeré 
doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z  veškerých dočasných rozdílů mezi 
účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané 
daňové sazby platné pro následující období.

O  odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li 
pravděpodobné, že bude v  následujících účetních obdobích 
uplatněna.

2.8. Závazky, úvěry a finanční výpomoci
Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, ban-
kovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti 
je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako 
krátkodobé.

2.9. Účetní odhady 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti 
používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované 
hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vyka-
zovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak 
vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se 
mohou od těchto odhadů odlišovat. 

2.10. Konsolidace
V souladu s ustanovením § 22aa zákona o účetnictví je účetní 
závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jed-
notek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti 
Allgemeine Baugesellschaft – A. PORR Aktiengesellschaft se 
sídlem ve Vídni, Rakouská republika. Její konsolidovaná účetní 
závěrka bude zveřejněna podle § 21a zákona o účetnictví.

3. Změna účetních metod a postupů

V  rozvaze uvádíme údaje za  minulé období dle zahajovací 
rozvahy sestavené k  1. 1. 2019 (v  důsledku fúze sloučením 
se společností Alpine Bau CZ a.s.), jako součet počátečních 
stavů obou společností. Výkaz zisků a ztrát, výkaz o změnách 
vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích z důvodů fúze 
neobsahuje údaje za minulé období.

Odlišnost používaných účetních metod, u společnosti Alpine 
Bau CZ a.s.  PORR a.s., byla sjednocená a sloučená společnost 
přešla na metodiku společnosti PORR a.s. . Odlišnosti se týka-
ly způsobu ocenění zásob, tvorby opravných položek k pohle-
dávkám, používání metody ekvivalence u přecenění finančního 
majetu a účetních operací souvisejících se sdružením.
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2019 Software Godwill Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2019 11 652 -22 084 -10 432

Přírůstky 99 -- 99

Úbytky 2 834 -- 2 834

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 8 917 -22 084 -13 167

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2019 8 485 -19 875 -11 390

Odpisy 1 895 -2 209 -314

Oprávky k úbytkům 2 767 -- 2 767

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 7 613 -22 084 -14 471

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019 3 167 -2 209 958

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019 1 304 0 1 304

4. Dlouhodobý majetek

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

K výraznému nárůstu v položkách majetku došlo v důsledku 
fúze sloučením.

Nárůst dle jednotlivých položek:
 y pozemky představuje 29 168 tis. CZK,
 y budovy a stavby ve výši 34 886 tis. CZK netto hodnoty,
 y ostatní movité věci 7 945 tis. CZK v netto hodnotě a
 y nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 

628 tis. CZK.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky Budovy,            
haly, stavby

Ostatní                
samost.                 

movité věci

Pěstitelské    
celky trvalých 

porostů

Jiný           
dlouhodobý 

hmotný  
majetek

Nedok.           
dlouhodobý 

hmotný  
majetek

Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2019 60 685 498 196 378 487 66 23 745 1 520 962 699

Přírůstky -- 2 358 3 756 -- -- 1 232 7 346

Úbytky -- -- 52 182 -- -- 629 52 811

Přeúčtování --  -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 60 685 500 554 330 061 66 23 745 2 123 917 234

Oprávky --

Zůstatek k 1. 1. 2019 3 665 265 183 325 954 66 23 067 -- 617 935

Odpisy -- 9 326 16 693 -- 650 -- 26 669

Opravné položky -- -- -- -- -- -- --

Oprávky k úbytkům -- -- 50 484 -- -- -- 50 484

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 3 665 274 509 292 163 66 23 717 -- 594 120

Zůst. hodnota 1. 1. 2019   57 020 233 013 52 533 0 678 1 520 344 764

Zůst. hodnota 31. 12. 2019    57 020 226 045 37 898 -- 28 2 123 323 114

5. Drobný hmotný a nehmotný majetek

V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2.1 účtovala 
společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů 
v roce jejich pořízení, s výjimkou pořízení drobného majetku 
jako vybavení interiéru po  rekonstrukci budovy. Společnost 
odpisuje tento majetek po dobu 2 let. 
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6. Finanční majetek

Společnost má dlouhodobou finanční investici v následujících společnostech:

Vlastn. podíl Nomin. hodnota Vlastní kapitál Výsledek hospodaření

2019 2018 2019 2018

OBALOVNA PŘÍBRAM, s.r.o.* 37,5 % 37,5 3 989  1 106  2 883 1 006

Společné obalovny, s.r.o. 50 % 2 500 17 951 26 139 7 477 11 270

Obalovna Boskovice, s.r.o. 45 % 15 000 39 875 41 959 1 784 3 868

PORR Equipment Services s.r.o. 100 % 84 959 101 428 87 487 13 941 11 437

OBATECH s.r.o.* 100 % 100 5 113 5 137 -24 4 131

Silasfalt s.r.o. 50 % 50 233 996 199 826 34 170 9 715

Alpine AT GmbH 100 % 35 110 618 -237 -282

Obalovna Havlíčkův Brod s.r.o.* 50 % 50 12 644 10 936 10 708 10 836

Obalovna Středokluky s.r.o. 50 % 2 500 11 743 17 226 5 554 12 226

Obalovna Týniště s.r.o. 33 % 2 500 42 809 42 225 5 834 5 974

Obalovna Tábor s.r.o.* 50 % 12 000 10 206 9 313 893 2 573

*) Neauditovaná účetní závěrka

V  průběhu roku 2019 společnost prodala 100% podíl své 
dceřiné společnosti Alpine Slovakia, spol. s.r.o., kterou nado-
byla v spojitosti s proběhlou fúzi. Výnosy z podílů jsou ve výši 
55  771 tis. CZK a  náklady vynaložené na  prodané podíly 
34 613 tis. CZK. 

Zároveň společnost obdržela vyplacené podíly na  zisku 
od dceřiných společností v hodnotě 20 486 tis. CZK.

Sídla dceřinných společností jsou následující:

OBALOVNA PŘÍBRAM, s.r.o.
Dubečská 3238/36
100 00   Praha 10
Česká republika

Společné obalovny, s.r.o.
Dubečská 3238/36
100 00   Praha 10
Česká republika

Obalovna Boskovice, s.r.o.
Rovná 2146
680 01   Boskovice
Česká republika

Obalovna Středokluky, s.r.o. 
Dubečská 3238/36
100 00   Praha 10
Česká republika

OBATECH s.r.o.
Dubečská 3238/36
100 00   Praha 10
Česká republika

Obalovna Týniště s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04   České Budějovice
Česká republika

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04   České Budějovice
Česká republika

PORR Equipment Services Česko s.r.o.
Dubečská 3238/36
100 00   Praha 10
Česká republika

Obalovna Havlíčkův Brod s.r.o.
Bratří Štefanů 492/63
500 03   Hradec Králové
Česká republika

Silasfalt s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00   Ostrava - Kunčice
Česká republika
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7. Pohledávky a závazky z obchodního styku

7.1. Pohledávky z obchodního styku
Celková hodnota pohledávek z  obchodního styku činí 
1 261 397 tis. CZK, z toho za sdružení jsou ve výši 11 820 tis. 
CZK. 

Krátkodobé obchodní pohledávky činí 1 205 356 tis. CZK, ze 
kterých  282 661 tis. CZK představují pohledávky po splatnos-
ti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 
2019 činila 118 337 tis. CZK.

Dlouhodobé obchodní pohledávky představují zádržné 
pozastavené na  základě uzavřených smluv s  investorem 
a  k  31. prosinci 2019 činí 56  041 tis CZK, z  toho eviduje 
společnost pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let 
v  hodnotě 10  328 tis. CZK. Opravná položka k  pochybným 
dlouhodobým pohledávkám k  31. prosinci 2019 činila 679 
tis. CZK.

7.2. Pohledávky – podstatný vliv
Celková hodnota pohledávek pod podstatným vlivem činí 
20 000 tis. CZK. Dané pohledávky představují zápůjčky pos-
kytnuté spojeným osobám na základě smlouvy o zápůjčce. 
V rozdělení podle splatnosti činí krátkodobé pohledávky 
2 000 tis. CZK a dlouhodobé 18 000 tis. CZK. 

9. Opravné položky

2019
Opravná položka  

k pohledávkám
Opravná položka  

k zásobám

Opravná položka  
k DNIM                   

(ochranná známka)
Opravná položka  

k dl.hm. maj. Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2019   110 244 11 339 68 359   3 665        193 607

Změna stavu        8 772 -11 339 -68 359  --         -70 926

Zůstatek 31. 12. 2019     119 016 0 0   3 665          122 681

7.3. Závazky z obchodního styku
Celková hodnota závazků z obchodního styku činí 1 393 140 tis. 
CZK, z toho za sdružení jsou ve výši 42 070 tis. CZK.

Krátkodobé obchodní závazky činí 1 233 801 tis. CZK, z toho 
525 840 tis. CZK tvoří závazky po splatnosti.

Dlouhodobé obchodní závazky ve výši  159 339 tis. CZK představují 
pozastávky vůči dodavatelům na základě uzavřených smluv s do-
davateli.

Společnost eviduje dlouhodobé závazky s  dobou splatnosti 
delší než pět let v hodnotě 16 719 tis. CZK.

Společnost eviduje dlouhodobé přijaté zálohy ve  výši  
239 412 tis. CZK. 

8. Zásoby

Společnost vykazuje k datu účetní závěrky zásoby skládající 
se z materiálu, výrobků, zboží a nedokončené výroby ve výši 
167 128 tis. CZK.   

10. Rezervy

Společnost vykazuje v rozvaze kromě rezerv souvisejících 
s její vlastní samostatnou činností také rezervy za sdružení, 
ve kterých je společnost vedoucím sdružení.

Ve  výkazu zisku a  ztrát jsou kromě změny stavu rezerv 
souvisejících s  vlastní samostatnou činností společnosti 
(k 31. prosinci 2019 –  106 346 tis. CZK) vykázány i podíly 
na  změně stavu rezerv sdružení, ve  kterých je společnost 
vedoucím sdružení (k 31. prosinci 2019 –  5 781 tis. CZK). 
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10.1. Rezervy související s vlastní samostatnou činností společnosti

2019 Zůstatek k 1.1.2019 Změna stavu Zůstatek k 31. 12. 2019

Na ztrátové akce 197 817 -73 239 124 578 

Na škody a penále 156 938 -26 089 130 849

Na záruční opravy 35 893 -7 860 28 033

Ostatní rezervy 17 151 -4 506 12 645

Na nevybranou dovolenou 34 945 5 442 40 387

Na zaměstnanecké požitky 22 937 8 480 31 417

Na prémie 27 534 -8 574 18 960

Celkem 493 215 -106 346 386 869

10.2. Rezervy za sdružení, ve kterých je společnost vedoucím sdružení

2019 Zůstatek k 1. 1. 2019 Změna stavu Zůstatek k 31. 12. 2019

Na záruční opravy 8 128 -5 781 2 347

Celkem 8 128 -5 781 2 347

11. Základní kapitál

Základní kapitál

Zůstatek k 1.1.2019 - 60 000 akcií na jméno o nominální hodnotě 2 000 CZK 120 000 tis. CZK

Zůstatek k 31. 12. 2019 - 60 000 akcií na jméno o nominální hodnotě 2 000 CZK 120 000 tis. CZK

12. Vlastní kapitál

12.1. Přehled pohybů vlastního kapitálu
Podrobný přehled o  změnách vlastního kapitálu společnosti 
je uveden v  samostatné příloze. Výrazný nárůst hodno-
ty vlastního kapitálu o  kapitálové fondy ve  výši 307  733 tis. 
CZK souvisí s  poskytnutím příplatků mimo základní kapitál 
od mateřské společnosti. 

12.2. Plánované rozdělení zisku vytvořeného                      
v běžném období 
Plánované rozdělení zisku bude předloženo ke  schválení 
na zasedání valné hromady v průběhu roku 2020.

13. Bankovní úvěry

Společnost neeviduje k 31. prosinci 2019 žádný bankovní úvěr.

Společnost má sjednány úvěrové a  záruční linky s  Českou 
spořitelnou a.s. (výše 1 250 000 tis. CZK), s ČSOB a.s. (výše 
800 000 tis. CZK), s UniCredit bank Czech republic and Slo-

vakia a.s. (výše 252 500 tis. CZK), s ING N.V. (výše 300 000 
tis. CZK) s  Raiffeisenbank a.s. (výše 832  000 tis. CZK), 
s  Komerční bankou a.s. (výše 135  000 CZK), s  CREDENDO 
úvěrovou pojišťovnou a.s. (výše 250  000 tis. CZK), s  VÚB 
a.s. (výše 270  000 tis. CZK) a  s  Českou pojišťovnou a.s. 
(výše 179 970 tis. CZK). Všechny úvěrové a záruční linky jsou 
zajištěny firemní garancí společnosti PORR AG Absberggas-
se 47, 1100 Wien, Austria.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech je 1 267 862 
tis. CZK, z toho za sdružení je 174 304 tis. CZK.

14. Peněžní toky

14.1. Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou 

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní maje-
tek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou 
částku v hotovosti.
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31. 12. 2019 31. 12. 2018

Peníze v hotovosti a ceniny 825      2 395

Účty v bankách 1 267 862 1 144 292

Debetní zůstatek běžného účtu zahrnutý v běžných bankovních úvěrech - -

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku - -

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 1 268 687 1 146 687

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto (v tis. CZK): 

15. Informace o výrobním sortimentu
 
Společnost realizovala své tržby pouze v tuzemsku.

2019

Tržby za stavební práce 5 815 009

Tržby za údržbu silnic 34 749

Tržby za prodej živičných směsí a litého asfaltu 85 682

Tržby ostatní 34 219

Tržby nájem 34 725

Tržby přefakturace 37 312

Tržby za výkony dílen a laboratoře 5 921

Celkem 6 047 617

2019 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Sociální a zdrav. 
pojištění Sociální náklady

Zaměstnanci 894 571 338 188 802 7 405

Vedoucí pracovníci 48 76 604 26 045 837

Celkem 942 647 942 214 847 8 242

16. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2019:
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Jiné provozní náklady 2019

Úroky z prodlení, smluvní pokuty 1 489

Pokuty a penále 977

Odpis pohledávek 11 313

Ostatní provozní náklady 39 982

Manka a škody 0

Dary 326

Celkem 54 087

17. Jiné provozní náklady a výnosy

Struktura jiných provozních nákladů a výnosů za sledované účetní období: 

Jiné provozní výnosy 2019

Úroky z prodlení, smluvní pokuty 19 020

Postoupení pohledávky 5

Ostatní provozní výnosy 158 868

Celkem 177 893

Významnou položku na účtech ostatní provozní výnosy představuje odpis závazku ve výši 41 040 tis. CZK.

3130 | PORR Výroční zpráva 2019



18.2. Tržby a nákupy
Tržby 2019 Nákupy 2019

PORR AG 3 201 5 585

PORR Bau GmbH 75 471 173 181

PORR Beteiligung und Management GmbH 2

PORR Equipment Services Česko s.r.o. 66 990 264 538

PORR Equipment Services GmbH. 2 775

Obatech s.r.o. 121

Alpine AT GmbH. 4 445

Asfalt Běluša. 1

PORR s.r.o.. 3 240 761

Silasfalt s.r.o. 10 321 243 853

Porreal GmbH 80

OBALOVNA PŘÍBRAM s.r.o. 6 404 29 858

Obalovna Středokluky s.r.o. 22 891 73 117

Obalovna Tábor s.r.o. 280 23 898

Obalovna Týniště s.r.o. 1 049 15 999

Obalovna Boskovice s.r.o. 7 509 17 911

Obalovna Havlíčkův Brod s.r.o. 3 375 28 584

Společné obalovny, s.r.o. 39 054 130 167

Celkem 239 989 1 014 672

18. Informace o spřízněných osobách

18.1. Pohledávky a závazky 

Pohledávky 2019 Závazky 2019

PORR AG 250 425 1 308

PORR Bau GmbH 24 323 104 130

PORR Equipment Services Česko s.r.o. 93 977 53 175

PORR Equipment Servicec GmbH 1 083

PORR s.r.o. 280 3

Silasfalt 716 17 138

Obatech s.r.o. 24

Porreal Česko s.r.o. 80

OBALOVNA PŘÍBRAM s.r.o. 4 042

Obalovna Středokluky s.r.o. 6 500 21 789

Obalovna Tábor s.r.o. 6 780 73

Obalovna Týniště s.r.o. 7 033 705

Obalovna Boskovice s.r.o. 2 691 6 880

Obalovna Havlíčkův Brod  s.r.o. 6 964

Asfalt Běluša s.r.o. 1

Společné obalovny, s.r.o. 9 991

Celkem 392 830 227 281
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18.3. Odměny a půjčky členům statutárních                       
a dozorčích orgánů
V  účetním období nebyly vypláceny žádné odměny členům 
statutárních a dozorčích orgánů.

18.4. Faktický koncern
Společnost nemá s akcionářem uzavřenu ovládací smlouvu. 
Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy. 

19. Daň z příjmů

19.1. Splatná daň
Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z  daňového základu 
s  použitím daňové sazby platné v  běžném roce a  veškeré 
doměrky a vratky za minulá období. Na základě zkalkulované-
ho odhadu nebylo účtováno o rezervě na splatnou daň.

19.2. Odložená daň
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky za rok 2019:

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (g) byla pro 
výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 %.

2019
Účetní            

zůstatková                 
hodnota

Daňová             
zůstatková              

hodnota
Rozdíl Sazba daně

Vypočtená           
odložená                     

daň

Dlouhodobý majetek 322 296 42 188 -280 108 19% -53 221

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku -118 357 -96 492 21 864 19% 4 154

Nezaplacené výnosové smluvní pokuty 19 019 3 370 -15 649 19% -2 973

Rezervy -391 563 0 391 563 19% 74 397

Daňové ztráty 0 243 263 243 263 19% 46 220

Odložená daň. pohledávka (+)/ závazek (-) -168 605 192 329 360 934  68 577

3332 | PORR Výroční zpráva 2019



Koncernové garance

Současně má společnost k 31. 12. 2019 sjednány koncernové garance v celkové výši 116 739 tis. CZK.

Koncernové záruky 2019

Krátkodobé – splatné do 1 roku 25 219

Střednědobé – splatné do 3 let 31 338

Dlouhodobé – splatné nad 3 roky 60 182

Celkem garance v tis. CZK 116 739

Smlouvy o sdružení

Část staveb, které byly rozpracované k 31. prosinci 2019, reali-
zuje společnost ve sdružení s dalšími stavebními společnostmi. 
Společnost a ostatní účastníci sdružení ručí za závazky sdružení 
společně a nerozdílně. 

20. Závazky nevykázané v rozvaze

Bankovní garance

Společnost v  souladu se smluvními podmínkami je povinna 
poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitní provedení 
díla a na záruční lhůtu. 

Současně jsou vystavovány bankovní záruky a závazné přísliby 
bank k poskytnutí záruky nebo úvěru do veřejných obchodních 
soutěží, které mají většinou krátkodobý charakter.
 
Společnost má k  31. prosinci 2019 sjednány bankovní 
záruky a  přísliby u  finančních ústavů Česká spořitelna, a.s., 
Československá obchodní banka, a.s., UniCredit Bank Czech 
Republic, a.s., ING Bank N.V., Oberbank AG pobočka Česká re-
publika a Raiffeisen Bank a.s., Komerční banka a.s. a CREDEN-
DO úvěrová pojišťovna a.s., VÚB a.s. a Česká pojišťovna a.s. 
následovně (v tis. CZK):

Bankovní záruky 2019

Krátkodobé – splatné do 1 roku 659 908

Střednědobé – splatné do 3 let 450 648

Dlouhodobé – splatné nad 3 roky 590 741

Celkem garance v tis. CZK 1 701 297
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21. Následné události

K datu účetní závěrky došlo ke změnám v prokuře
 y Ing. Robert Kunft – výmaz 29. 1. 2020
 y  Ing. Jan Kadlec – výmaz 29. 1. 2020

 
v dozorčí radě
 y  Mag. (FH) Udo Stephan Magyar – výmaz 25. 2. 2020
 y Dipl. BW (FH) Thomas Bernd Stiegler – výmaz 25. 2. 2020
 y Dipl. Ing. Klaus Bleckenwegner – zápsáno 25. 2. 2020
 y Mag. Reinhold Pfeifer – zapsáno 25. 2. 2020

Představenstvo společnosti PORR a.s. požádalo Dozorčí 
radu dne 27. 1. 2020 o schválení návrhu na založení dceřiné 
společnosti Údržba komunikací s.r.o., do které bude převedená 
činnost cestmistrovství. 

Sestaveno dne: 1. 4. 2020

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva
Josef Husar
člen představenstva

Zhodnocení situace týkající se                                            
COVID-19 (koronavirus)

V  rámci roční závěrky (bilance a  výkaz zisku a  ztrát) sesta-
vené k  31. 12. 2019 nebyly ještě zohledněny ekonomické 
dopady koronaviru COVID-19, protože se jednalo o  událost, 
která nastala po  rozvahovém dni. Roční účetní závěrka byla 
připravená v souladu se zásadou nepřetržitého trvání. 

Vzhledem k celosvětovému šíření koronaviru a zejména kvůli 
neurčitému trvání současných nebo nastávajících vládních 
nařízeních (omezení provozu a  výdajů), nelze v  současné 
době jednoznačně odhadnout rozsah negativního dopadu 
na čistá aktiva společnosti, její finanční situaci a vývoj tržeb.

Věnujeme zvýšenou pozornost prognóze vývoje a pokračovaní 
v  podnikání, plánovaní likvidity a  zohledňujeme odchylky. 
Očekáváme nižší výkon ve srovnání s předchozím rokem. 

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 
na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají 
významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání pod-
niku. 
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Jdeme spolu bok po boku
I přes stromy vidíme les.

Týmoví hráči.
Informace a znalosti sdílíme.

Umíme ocenit
Máme rádi pestrost.

Nejsme pupkem světa.
Férovost je věcí cti.

Nebojíme se inovací
Vždy o krok napřed.

Jsme podnikaví.
I chybami se učíme.

Spolehlivost
Činy místo slibů.

Odpovědnost začíná u mne.
Pravidla platí pro všechny.

Jsme odhodlaní
Společně pro nejlepší řešení.

Při práci neděláme kompromisy.
V PORRu máme ty nejlepší.

Home of Construction.

Našich pět  
PORR principů.
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