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Profil
Společnost POHL cz je
dodavatelem pozemních,
podzemních, dopravních
a vodohospodářských
staveb.
Českou rodinnou stavební
společnost POHL cz, která
ve svém názvu nese jméno
svého majitele, založili
v roce 1990 manželé
Helena a Petr Pohlovi.
Na počátku svého působení
na trhu stavebních prací se
firma soustředila na realizace
a rekonstrukce podzemních
staveb v Praze a blízkém
okolí. Postupně rozšiřovala
svou územní i odbornou
působnost a dnes POHL cz
nabízí komplexní
dodávky pozemních,
vodohospodářských,
silničních a podzemních
staveb a jejich rekonstrukce
včetně prací na historických
objektech, a to jak pro
privátní, tak veřejné investory
ve všech regionech České
republiky.
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Uplynulý rok se zapíše do naší paměti
jako rok vypuknutí celosvětové covidové
pandemie.A tak přeji všem především zdraví
a pak, je-li to alespoň trochu možné, veselou
mysl.
V naší společnosti POHL cz byl rok 2020
především dalším z roků přechodu na
systémové řízení veškeré naší činnosti
a zároveň obdobím, kdy nám zavádění
řídicích systémů do každodenního života
začalo přinášet své plody. Nejenže nám
usnadňují řízení a vyhodnocování staveb,
ale umožňují nám ucházet se o velké a složité
stavby, které bychom dříve nedokázali uřídit.
Společnost POHL cz začíná být lídry českého
stavebního trhu vnímána jako partner, se
kterým je výhodné se čas od času ucházet
o složité zakázky ve sdružení. Tady je
namístě poděkovat všem, kteří na úpravách
a prosazování řídicích systémů odvedli a
stále odvádějí kus poctivé práce, a i těm, kteří
byli zpočátku skeptičtí, a nakonec zjistili, že
to vlastně ani jinak nejde.
Uplynulý rok byl také rokem významného
posilování našich řad o zkušené
spolupracovníky především v Roztokách
a v regionu Plzeň. Přeji všem novým, ať
„zapadnou“ do kolektivů a ať se jim u nás líbí.

Naše hodnoty

Podívejte se na film

POHL cz:

představujeme se.
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V poslední řadě byl rok 2020 významný
i pokrokem přípravy rekonstrukcí a někde
už realizací našich kancelářských budov.
A tak věřím, že v dohledné době budeme
všichni pracovat v pohodlných a moderních
prostorách. V následujícím roce se také
zaměříme na úroveň sociálních zařízení
a mobilních kanceláří na stavbách.

„

Děkuji všem
našim zákazníkům
i všem organizacím,
s nimiž se podílíme
na realizaci staveb,
za důvěru a spolupráci.“
Petr Pohl

zakladatel a majitel
společnosti POHL cz

Děkuji všem našim zákazníkům i všem
organizacím, s nimiž se podílíme na realizaci
staveb, za důvěru a spolupráci, a především
našim zaměstnancům a spolupracovníkům
za poctivou celoroční práci, kterou šíří dobré
jméno naší společnosti POHL cz.
Život asi není úplně spravedlivý, protože
nevím, čím jsem si zasloužil to, že můžu
spolupracovat s tolika báječnými lidmi
a týmy.

POHL cz, Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468
Fotografie z úvodní strany: Administratovní budova POHL cz, Roztoky, Středočeský kraj
Výroční zpráva – texty: Radek Bönisch, Ivana Hlochová, grafika: Kateřina Černá, fotografie: stavby, Zuzana Oplatková, tisk: OVISION
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CO DĚLÁME

1 468
milionů Kč

Vývoj tržeb v milionech Kč
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1 072 mil. Kč

1 483 mil. Kč

1 036 mil. Kč

1 235 mil. Kč

1 023 mil. Kč

757 mil. Kč

tržby 2019

48 % pozemní stavby
41 % vodohospodářské stavby
7 % podzemní stavby

Pozemní stavby
administrativní budovy, byty,
nemocnice, obchody, parkovací
domy, školy a podobně včetně
rekonstrukce historických staveb
a památek

4 % dopravní stavby

odštěpný závod Roztoky
odštěpný závod Opava
odštěpný závod Plzeň
ostatní

Výsledek hospodaření v milionech Kč

18,1

Podzemní stavby
ražené kanalizační sběrače,
tunely pro média – kolektory,
energetické tunely

milionu Kč

výsledek
hospodaření

247

18,1
15,0
8,0
14,7
16,3
15,7
13,7

rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013

Vývoj stavu zaměstnanců
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

spolupracovníků
Vodohospodářské stavby
čistírny odpadních vod, úpravny
vody, vodovody a kanalizace,
úpravy toků, přehrad, suché poldry,
výstavba rybníků a jejich odbahnění

2020 Výroční zpráva POHL cz

135 technicko-hospodářských zaměstnanců
112 zaměstnanců v dělnických profesích
32 žen
215 můžu
5 zaměstnanců se zdravotním hendikepem
28 415 Kč odvedeného povinného podílu.

Dopravní stavby
223

221

214

229

248

238

technicko-hospodářští zaměstnanci
zaměstnanci v dělnických profesích

silnice, mosty

Pozn.: účetní období 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

www.pohl.cz
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30 LET ZKUŠENOSTÍ A PARTNERSTVÍ

Vedení společnosti

2021

Společnost POHL cz
se stěhuje do nové
administrativní budovy.

2020

POHL cz slaví 30 let
na trhu.

2014

Roční produkce
společnosti překračuje
jednu miliardu korun.

2019

Dokončení výstavby
suché nádrže Jelení
v Jeseníkách, která
získává ocenění
Stavba
Moravskoslezského
kraje.

2000

Teritoriální rozšíření
působnosti po většině
území republiky
založením odštěpných
závodů v Plzni, Brně
a Opavě.

2018

Do představenstva
a dozorčí rady
vstupuje další
generace rodiny.

1997

Založení akciové
společnosti POHL cz
spojením několika
malých stavebních
společností ve
vlastnictví majitele.

2016

Na pozici ředitele
společnosti střídá
jejího zakladatele
Petr Kašpar a zahajuje
úspěšný přerod firmy
z „přerostlé živnosti“
na společnost
svižného moderního
střihu.

1992

Petr Pohl

zakladatel
a majitel společnosti

Alena Kukrechtová

členka představenstva

Ředitelé odštěpných závodů

Petr Kašpar

ředitel společnosti
a člen představenstva

Jaroslav Kukrecht

člen představenstva
a ředitel divize dopravních staveb

Rafael Moreno

ředitel odštěpného
závodu Roztoky

Jan Fleischer

ředitel odštěpného
závodu Opava

Dozorčí rada

Založení
POHL, s. r. o.,
a převedení veškeré
činnosti do této
společnosti.

Cyril Pohl

člen dozorčí rady

Petr Pohl ml.

člen dozorčí rady

1990

2020 Výroční zpráva POHL cz
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Radek Bönisch

Založení živnosti
s názvem POHL
tunelářské a stavební
práce.

ekonomický ředitel

Helena Pohlová

členka dozorčí rady

Zdeněk Hanzal

ředitel odštěpného
závodu Plzeň

www.pohl.cz
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ROZHOVOR
Jaké zajímavé zakázky společnost POHL cz
aktuálně realizuje?

Věříme
v lidský
přístup
Petr Kašpar

ředitel společnosti POHL cz

Společnost POHL cz otevírá
rokem 2021 čtvrtou dekádu své
působnosti na českém trhu.
Je za vámi široké spektrum
krásných staveb, lidského
umu, schopností, zkušeností,
navázaných partnerství.
Vyplynula z toho pro společnost
nějaká výjimečná odbornost,
specializace?
V průběhu předchozích tří
dekád naše společnost zásadně
rozšířila portfolio svých činností
na stavebním trhu. Z malé
stavební společnosti zaměřené
ryze na podzemní stavby jsme
se v průběhu let stali univerzální
stavební společností s působností
jak v podzemí, tak i v oblasti
vodohospodářských, pozemních
a dopravních staveb.
Svoji původní odbornost, tedy
báňské stavby, si stále hýčkáme.
K ní jsme přidali zejména vlastními
kapacitami prováděné inženýrské
sítě a železobetonové konstrukce.
Zbývající činnosti děláme
kombinací vlastních zdrojů
a spolupráce se subdodavateli.
Umíme se postavit čelem k již
zmiňovaným báňským stavbám, ke
stavbám čistícím špinavou a pitnou
vodu (čistírny odpadních vod
a úpravny pitné vody), stavbám
pro povodí (hráze a přehrady),
inženýrských sítí, silnic a mostů,
k výstavbě bytové, průmyslové
a občanské vybavenosti
a rekonstrukci památek. Vždy je to
o lidech, jejich kvalita a solidnost
jsou naším největším bohatstvím.

Budu-li hovořit o větších stavbách, které jsme
v nedávné minulosti dokončili nebo na jejichž
dokončení ještě čekáme, tak zmíním například
přestavbu pivovaru Světovar na technologické
centrum Dronet v Plzni, suchou nádrž Jelení
v Jeseníkách, rekonstrukci prezidentské
vily v areálu Pražského hradu, modernizaci
nákupního centra Sconto v Praze, velké liniové
vodohospodářské stavby Chopos a Jizera, dálniční
mosty na D35, kabelový tunel pro energetiky
v Praze, úpravnu pitné vody Nová Ves a mnoho
dalších.

Jak vnímáte a prožíváte současnou zdravotní
krizi? Měla dopad na chod staveb? Vidíte v tom
rizika, nebo to může přinést i nové příležitosti
rozvoje?
Je lidským zvykem si na vše stěžovat. I nám zdravotní
krize komplikuje pracovní a osobní životy. Přesto velké
stavebnictví alespoň do dnešních dnů nepatří mezi
nejpostiženější obory. Jsou obory a skupiny
obyvatel, které jsou na tom podstatně hůře. Nemáme
tedy právo si naříkat, se vzniklou situací se popasujeme.
Zda současný stav zúročíme ve výhodu, je pouze na
nás.

Z malých, ale o to možná krásnějších staveb se
jedná například o výstavbu japonské zahrady
a pavilonu pro ryby v areálu zoologické zahrady
v Plzni.
Zmínil byste stavbu realizovanou
v posledních dvou letech s vysokou mírou
odbornosti, kvality a komplexnosti v řízení,
která je pro svůj výsledek vaší srdeční
záležitostí?
Uvedu-li pouze jednu stavbu nebo jeden obor, tak
trochu znevážím práci ostatních našich kolegů.
Osobně mám radost z dobře odvedené práce
i na velmi malé stavbě, zásadním kritériem mé
spokojenosti je kvalita, spokojený zákazník
a spokojený tým, který se na dané stavbě podílel.
POHL cz působí na území celé České
republiky. Nově zakládáte organizační složku
na Slovensku. Jak se vám daří propojovat
regionální závody a spolupracovníky, spojovat
jejich dovednosti a posilovat vnímání
společnosti jako jednoho celku?
Základním parametrem pro to, abychom
s kýmkoliv uvnitř organizace mohli fungovat, je
určitá vzájemná chemie. Musíme si s kolegy tak
říkajíc „sednout“, těšit se na vzájemná setkání, mít
radost ze spolupráce. Potom se všechny problémy
a úkoly řeší lépe.
Pro další zlepšení vzájemné spolupráce a lepšího
vnímání společnosti POHL cz na trhu zásadně
posilujeme tým HR a PR, a to od 2. kvartálu 2021.
Jsem si jistý, že si toho naše okolí brzy všimne.

Společnosti POHL cz dnes tvoří téměř
250 spolupracovníků. Čím oslovujete nově
nastupující generaci a jak se vám ji daří propojovat
se zkušenými kolegy?
Na to, čím zaujmeme mladší generaci, se musíte zeptat
právě jí. Já nebudu nikdy objektivním hodnotitelem.
Chováme se konzistentně a věříme v lidský přístup.
V principu vždy každému důvěřujeme, nikdy ne naopak.
Na mladých a začínajících je nádherné, jak fungují
jako houba. Jak za velmi krátkou dobu dokážou nasát
ohromné množství znalostí, jak řeší věci s nadšením
a zápalem. Toho je třeba využít v kombinaci se
zkušenými kolegy.
S jakými plány a ambicemi vstupujete do let
2021 a 2022?
Jednou z priorit je personální otázka, vzdělávání
zaměstnanců a zlepšování spolupráce napříč závody.
Naším dalším cílem je posilování pozice na trhu,
prohlubování dovedností a zajištění takové zásoby
práce, která bude pro naše techniky potěšením
a výzvou zároveň.
obr.1.: Suchá nádrž Jelení v Jeseníkách
obr. 2.: Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě Pražského hradu

2020 Výroční zpráva POHL cz
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panorama staveb 2020

Panorama
staveb
2020
Praha 15 – Horní Měcholupy

Bytový dům Javorová čtvrť
Bytový dům ve tvaru písmene L se 38 bytovými
jednotkami tvoří dvě jednoduchá šestipodlažní křídla
s ustupujícím posledním podlažím. Celý objekt je
podsklepen jedním podzemním podlažím s garáží
a sklepy. Část ploch přilehlých k obvodu nadzemní
části vytváří terasy a předzahrádky. Další velké terasy
jsou v šestém nadzemním podlaží mezi ustupujícími
částmi posledního patra domu.

Investor: CENTRAL GROUP
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: Petr Nemeth
Doba realizace: srpen 2018 – únor 2021

2020 Výroční zpráva POHL cz

Středočeský kraj, Beroun-Závodí

Přístavba základní školy

Společnost POHL cz dokončila ve spolupráci se
společností Metrostav začátkem září 2020 dostavbu
základní školy v Berouně-Závodí. Jedná se o přístavbu
třípodlažního objektu s plochou pochozí střechou včetně
podsklepení. Vedle přístavby vzniklo nové venkovní
hřiště a dráha pro skok daleký. Součástí dodávky bylo
i vybavení venkovního hřiště a tělocvičny koši, brankami
a gymnastickými prvky. Díky rozšířeným prostorám
vznikla nová učebna, kuchyně s jídelnou, toalety,
kotelna, zázemí a tělocvična. U stávajících objektů
se vyměnila stará okna a zateplila se fasáda. Spolu
s výměnou střechy vznikly v podkroví další dvě nové
učebny s kabinetem a toaletami. Zároveň se přistavěla
dvě nová venkovní ocelová schodiště.

Investor: město Beroun
Zhotovitel: POHL cz a Metrostav
Projektant: STA-NOC
Doba realizace: září 2018 – červenec 2020

www.pohl.cz
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panorama staveb 2020

Investor: SCONTO Immobilien
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: INTAR
Doba realizace: červen 2019 – únor 2020

Středočeský kraj, Roztoky

Praha 14 – Černý Most

Administrativní budova POHL cz

Rekonstrukce obchodního
centra

Nová administrativní budova společnosti POHL cz je
řešena jako monolitický železobetonový skelet umožňující
variabilní řešení jednotlivých vnitřních prostorů. První
nadzemní podlaží je určeno pro vstupní lobby, zasedací
místnosti a technické zázemí. Ve druhém a třetím
nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory různých
velikostí. Poslední, čtvrté nadzemní podlaží je provedeno
jako ustupující patro s kancelářskými prostorami pro vedení
společnosti. Charakteristické a důležité prvky určující
charakter budovy jsou cortenové plechy na fasádě, pásová
okna, hluboké parapety s osázenou extenzivní vegetací,
ohýbaná skla v přízemí a vnitřní ocelové točité schodiště.

Společnost POHL cz prováděla
rekonstrukci dvoupodlažního
obchodního centra Sconto
s přilehlým skladem za
neomezeného provozu. Společně
s obnovou veškerých technologií se
změnila i dispozice administrativní
vestavby a prostory výdeje, zázemí
zaměstnanců a sociálních zařízení
pro návštěvníky.

Investor: POHL cz
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: Rusina Frei
Doba realizace: únor 2019 – únor 2021

Investor: město Benešov
Zhotovitel: POHL cz a EDIKT
Projektant: A77 architektonický ateliér Brno
Doba realizace: říjen 2019 – listopad 2020

Středočeský kraj, Dobříš

Rekonstrukce multifunkčního
areálu

Investor: město Dobříš
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: Energy Benefit Centre
Doba realizace: březen 2019 – únor 2020

2020 Výroční zpráva POHL cz

Společnost POHL cz rekonstruovala
multifunkční objekt z roku 1982, ve kterém se
nachází sportovní hala, posilovna, restaurace
a městská knihovna. Celý objekt byl zateplen,
vyměnily se veškeré okenní a dveřní otvory
a pro halu, restauraci a zázemí centra se
vybudoval nový systém vzduchotechniky.
Restaurace a městská knihovna prošly
kompletní obnovou. Práce se prováděly
během jejich provozu.

Středočeský kraj, Benešov

Parkovací dům

Novostavba čtyřpodlažního parkovacího domu
se 181 parkovacími stáními pro osobní vozidla
a s 50 boxy pro kola, která se nachází v těsném
sousedství nádraží Českých drah, se prováděla
v ochranném pásmu železnice, za částečných
výluk.

Parkovací dům je realizován jako
železobetonový skelet se založením
na velkoprůměrových vrtaných
pilotách. Fasáda parkovacího
domu je uzavřena plnou stěnou
z železobetonových panelů, do
východní strany je fasáda provedena
jako otevřená s parapetními panely
se zábradlím a výplní z ocelových
sítí, které slouží k provětrání. Část
fasády je provedena jako zelená
z popínavých rostlin na ocelových
sítích. Boxy pro kola jsou ze
silnostěnného ocelového materiálu
a jsou uzavřené.
www.pohl.cz
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REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB

Jižní Čechy, Strakonice

Rekonstrukce strakonického
hradu

Společnost POHL cz prováděla stavební
práce původních konstrukcí strakonického
hradu. Součástí zakázky byla oprava
umělecko-řemeslných prvků, omítkových ploch,
podlahových vrstev, stropních konstrukcí
a vnitřních rozvodů elektroinstalací, zdravotní
techniky a ústředního topení.
Obnovené historické prostory budou sloužit pro
představení expozic dud a dudáctví, historie
textilní výroby ve Strakonicích, zbraní a motocyklů
značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů.

Plzeň

Robotické centrum
Plzeň

Japonský altán v areálu zoologické
a botanické zahrady
Společnost POHL cz realizuje spolu se
společností GEOSAN GROUP nové robotické
centrum v Plzni. Jedná se o přestavbu
kulturní památky – bývalého českého
pivovaru Světovar. Ze zrekonstruované
budovy vznikne technologický park Dronet,
který má do města přilákat společnosti
podnikající v oblasti vývoje a výroby dronů
a jejich softwarových aplikací.
Součástí projektu je i rekonstrukce
administrativní vily, doplňkového objektu
bývalého pivovaru, která bude nově
sloužit jako kanceláře, dílny a zázemí pro
zaměstnance.

Investor: město Plzeň
Zhotovitel: POHL cz a GEOSAN GROUP
Projektant: OBERMEYER HELIKA
Doba realizace: prosinec 2019 – září 2022

2020 Výroční zpráva POHL cz

„

Pod původním
podhledem jedné
z místností jsme nalezli
renesanční oltář a trámy
se šablonovou
výmalbou. Tento typ
výmalby je naprosto
unikátní a je zaznamenám
pouze ve dvou případech
v celých Čechách.“

Investor: Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: Atelier Domus
Doba realizace: červenec 2018 – prosinec 2020

Novou dominantou plzeňské zoologické a botanické
zahrady se stal altán ve stylu asijské zahradní architektury.
Altán je koncipován jako oddechový, meditační a relaxační
prostor, který má zároveň návštěvníkům přiblížit koncepci
a principy hlavních prvků japonských a čínských zahrad
a čtyř ročních období. V okolí altánu jsou kamenné prvky
typické pro japonskou a čínskou zahradní architekturu.
Nejzajímavější částí stavby je střecha, kterou tvoří dřevěný
polovalbový krov atypické konstrukce se základním
sklonem 450°. Součástí díla je bezbariérová pozemní
komunikace se třemi mostními objekty.

Zbyněk Lisý

vedoucí střediska pozemních
staveb závodu Roztoky

Praha 1

Rekonstrukce rezidence v Královské
zahradě Pražského hradu

Investor: Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: Projekční a inženýrská kancelář HBH ateliér
Doba realizace: březen–září 2020

Investor: Správa Pražského hradu
Zhotovitel: POHL cz a ID Stavby group
Projektant: Atelier TŠ
Doba realizace: září 2018 – leden 2021

Rezidence v Královské zahradě je součástí areálu
Pražského hradu a slouží jako reprezentační prostor
s kancelářemi. Objekt má jedno podzemní podlaží
s bazénem, dvě nadzemní podlaží a jedno vložené
mezipatro. Společnost POHL cz prováděla
rekonstrukci vnitřních prostor. Obnova spočívala
v rozebrání skladeb podlah pro instalaci podlahového
topení, odstranění starých výmaleb, vybourání
obkladů a dlažeb a v demontáži zařizovacích
předmětů a nevyužívaných rozvodů inženýrských sítí.
Modernizovaly se rozvody inženýrských sítí
a technologie bazénu. V kuchyňském a relaxačním
zázemí se upravily dispozice prostor, opravily se
omítky, udělaly se nové obklady a dlažby, osadily se
nové zařizovací předměty, položily se nové nášlapné
vrstvy, stropy a stěny se vymalovaly. V podkroví
východního křídla vznikly dva nové pokoje. Ve vstupní
hale byla restaurována freska na klenbovém stropu,
která pochází z konce 70. let 18. století.
www.pohl.cz
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Moravskoslezský kraj, Píšť

Výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod
Středočeský kraj, Zdiby

Společnost POHL cz realizuje výstavbu
mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
a kanalizace v obci Píšť včetně přípojných řadů
a domovních čerpacích stanic.

Rozšíření kanalizace a čistírny
odpadních vod
Společnost POHL cz ve spolupráci
s firmami Ekologická stavební Králův Dvůr
a GEOSAN GROUP realizovala kanalizaci
v délce přes 3 km a intenzifikaci čistírny
odpadních vod ve středočeských Zdibech.
Objekt čistírny zahrnuje monolitické
železobetonové nádrže, nad kterými je zděný
objekt s provozními místnostmi. K původní
čistírně odpadních vod se postavila nová
mechanicko-biologická linka.

„Díky intenzifikaci čistírny odpadních
vod, která probíhala za plného provozu, se

Investor: obec Zdiby
Zhotovitel: POHL cz, Ekologická stavební Králův Dvůr
a GEOSAN GROUP
Projektant: Miloš Charvát
Doba realizace: leden 2018 – červenec 2020

navýšila její kapacita z původních
3 000 ekvivalentních obyvatel na
současných 6 000.“

Investor: obec Píšť
Zhotovitel: POHL cz a VPK Suchý
Projektant: KONEKO
Doba realizace: duben 2019 – červen 2021

Moravskoslezský kraj, Holasovice

Protipovodňová opatření

Moravskoslezský kraj, Darkovice

Vybudování oddílné splaškové
kanalizace
POHL cz provádí výstavbu oddílné splaškové
kanalizace včetně výstavby čistírny odpadních
vod v obci Darkovice, která je navržena na
2 000 ekvivalentních obyvatel. Kapacita čistírny
počítá s napojením přilehlé obce Vřesina.

Jan Budín

vedoucí střediska vodohospodářských staveb závodu
Roztoky

POHL cz realizuje protipovodňová
opatření obce Holasovice na pravém
břehu řeky Opavy v km 48,5 až 50. Trasa
ochranné hráze je navržena v prostoru
mezi břehovou hranou a stávající zástavbou
rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj
účel nezhoršila stávající průtokové poměry
v území a zároveň aby byly minimalizovány
zábory soukromých pozemků. Pod dolním
koncem zástavby je trasa hráze vedena
po okraji pastviny podél pásu stávajících
břehových porostů.

Středočeský kraj, Jivina

Kanalizace a čistírna
odpadních vod
Společnost POHL cz realizovala ve sdružení s firmou
ZIKUDA – vodohospodářské stavby novou kanalizaci
v obci Jivina o celkové délce přesahující 4 500 m a novou
mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro
1 000 ekvivalentních obyvatel včetně objektů s provozními
místnostmi. Stavba zahrnovala přípojky z řadu
na pozemky připojovaných parcel.

2020 Výroční zpráva POHL cz

Investor: obec Jivina
Zhotovitel: POHL cz a ZIKUDA – vodohospodářské stavby
Projektant: AQUACONSULT
Doba realizace: leden 2019 – září 2020

Investor: obec Darkovice
Zhotovitel: POHL cz a PORR
Projektant: AQUA STAVBY
Doba realizace: září 2019 – červen 2021

Investor: Povodí Opavy
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: Golík VH
Doba realizace: září 2019 – červenec 2021
www.pohl.cz
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41

metrů
protlaku

Středočeský kraj, okres Benešov
Středočeský kraj, Jivina

Výstavba kanalizace
a čistírny odpadních vod
Společnost POHL cz realizovala ve sdružení s firmou
ZIKUDA – vodohospodářské stavby novou kanalizaci
v obci Jivina o celkové délce přesahující 4 500 m a novou
mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro
1 000 ekvivalentních obyvatel včetně objektů s provozními
místnostmi. Stavba zahrnovala přípojky z řadu
na pozemky připojovaných parcel.

Investor: obec Jivina
Zhotovitel: POHL cz, Ekologická stavební Králův Dvůr a GEOSAN GROUP
Projektant: AQUACONSULT
Doba realizace: leden 2019 – září 2020

Skupinový vodovod
CHOPOS
POHL cz ve spolupráci s EVT Stavby a ZEPRIS provádí
výstavbu 43,57 km dlouhého skupinového vodovodu pro
svazek dvanácti obcí. Součástí stavby je 670 vodovodních
přípojek a jejich veřejných částí k nemovitostem včetně
objektu zemního vodojemu o objemu 600 m3.
Zdrojem vodovodu je štolový přivaděč z vodárenské
nádrže Želivka. V prostoru jeho šikmé úpadnice se umístí
sestava dvou ponorných čerpadel pro střídavý provoz.
Odtud se voda bude čerpat do hlavního vodojemu
skupinového vodovodu v Teplýšovicích. Jedná se
o dvoukomorový zemní vodojem monolitické konstrukce
o zásobním objemu 600 m3. Tento vodojem bude
gravitačně zásobovat pitnou vodou okolní obce, a to
částečně i s podporou automatické tlakové stanice
umístěné v obci Čeňovice. Voda z vodojemu bude
současně předávána do stávajícího vodojemu v obci
Tatouňovice. Po dokončení stavby získá přístup ke kvalitní
pitné vodě cca 2 400 obyvatel v této oblasti.
POHL cz zde realizuje propojovací a rozvodné řady
v obcích Teplýšovice, Tatouňovice, Křešice a Vlkov,
výstavbu vodojemu v Teplýšovicích a čerpací stanice
v Křešicích včetně napojení do úpadnice a štolového
přivaděče z nádrže Želivka a stavební úpravy a propojení
stávajícího vodojemu v Tatouňovicích.

ocelové
chráničky pod
dálnicí D8

51

metrů
ocelových
chrániček

DN 400 pod
vodotečí

1 385
metrů
potrubí

položeného
metodou řízeného
protlaku

Investor: Vodárny Kladno – Mělník
Zhotovitel: POHL cz a VHST
Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
Doba realizace: září 2019 – listopad 2020

1 231
metrů
potrubí

uloženého
do otevřeného
výkopu

Plzeň-Koterov

„

Odkanalizování
městské části Koterov
navazuje na námi již dříve
realizovanou výstavbu
úslavského sběrače.
Zároveň se tím přispěje
ke zlepšení životního
prostředí povodí řeky
Úslavy.“
Jiří Bureš

výrobní manažer
pro inženýrské stavby
závodu Plzeň

Investor: město Plzeň
Zhotovitel: POHL cz a STAVMONTA
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Doba realizace: prosinec 2019 – červenec 2022

2020 Výroční zpráva POHL cz

Kanalizace, vodovod,
přeložky plynu
a komunikace
Předmětem zakázky je
realizace oddílného stokového
systému plzeňské městské
části Koterov včetně veřejné
části splaškových a dešťových
kanalizačních přípojek a přeložky
vodovodu a plynovodu v místě
kolize s novou trasou kanalizace.
Práce zahrnují kompletní
rekonstrukci místních komunikací
a chodníků včetně tranzitní
komunikace.

Středočeský kraj, Mlčechvost–Vepřek

Vodovodní přivaděč a armaturní
šachty

Investor: svazek obcí CHOPOS
Zhotovitel: EVT Stavby, ZEPRIS, POHL cz
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Doba realizace: březen 2020 – říjen 2021

Předmětem výstavby byl vodovodní přivaděč
z Mlčechvost do obce Vepřek, propojení dvou
vodovodních přivaděčů, osazení a vystrojení
nadzemní části automatické tlakové stanice
a dvou armaturních šachet včetně vystrojení
ve Vepřeku. Potrubí se pokládalo částečně do
otevřeného výkopu a částečně pomocí řízeného
protlaku.
www.pohl.cz
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Most přes potok, polní cestu
a biokoridor Dolní Ředice
v km 14,685 dálnice D35
Nosná konstrukce mostu je
navržena jako dodatečně předpjatý
monolitický spojitý nosník o třech
polích rozpětí 20, 30 a 20 m. Most
je směrově rozdělený s nosnou
konstrukcí stejnou pro levý i pravý
most. Příčný řez nosné konstrukce
je tvořen dvoutrámovým nosníkem
konstrukční výšky 1,6 m. Výstavba
nosné konstrukce bude probíhat
v jedné etapě na pevné skruži.
Uložení nosné konstrukce na
spodní stavbu se uskuteční
prostřednictvím hrncových ložisek.
Založení mostu je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách.

Pardubický kraj, Opatovice–Časy

Mosty na dálnici D35
Společnost POHL cz provádí výstavbu
mostů na dálnici D35 v úseku Opatovice–Časy.
Předmětem dodávky jsou spodní stavby bez
zakládání, mostovka, izolace a římsy.

Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Generální zhotovitel: sdružení Strabag, M-Silnice a SMP CZ
Objednatel: Strabag
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: sdružení Pragoprojekt, AF-CITYPLAN, PUDIS
Doba realizace: listopad 2020 – září 2021

Celkové objemy stavby

1 012
tun
výstuže

6 813
metrů3
betonu

5 445

Nadjezd na silnici III/29817
v km 14,269 dálnice D35

Most přes Ředický potok
v km 14,473 dálnice D35
Jedná se o dvoupolový kolmý
spojitý monolitický deskový most
s horní mostovkou o rozpětí
2 x 21,5 m se dvěma samostatnými
nosnými konstrukcemi pro každý
jízdní směr. V příčném řezu má
železobetonová deska uprostřed
konstantní výšku 1,25 m, která
se směrem k okrajům snižuje
až na hodnotu 300 mm. Délka
nosné konstrukce je 44,50 m.
Sklon horního povrchu desky
je jednostranný 2,5 %. Celková
šířka nosné konstrukce mostu je
2 x 13,55 m. Nosná konstrukce
má na opěrách přímé uložení na
ložiska. Na pilíři je deska vetknuta.
Založení mostu je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách
o průměru 1 200 mm.

2020 Výroční zpráva POHL cz

metrů
předpínací
výztuže

Nosná konstrukce je spojitá
pětipolová prefabrikovaná se
spřaženou mostovkou. Rozpětí polí
je 13,65 + 21 + 21 + 21 + 13,65 m.
Most je šikmý, šikmost křížení je
48,89°. Podepření je provedeno
vždy na dvou ložiskách v místě
příčníku. Šířka nosné konstrukce
je 12,85 m, výška 1,10 m. Montáž
prefabrikované konstrukce se
provedla na prostorové skruži.
Založení mostu je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách
o průměru 1 200 mm.

„

V roce 2020 jsme s naším mostařským týmem vstoupili na
stavbu dálnice D35, kde v úseku Opatovice–Časy realizujeme
čtyři mostní objekty.“
Jaroslav Kukrecht

ředitel divize dopravních staveb

www.pohl.cz
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Investor: PREdistribuce
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: KO-KA
Doba realizace: leden–říjen 2020

Investor: PREdistribuce
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: KO-KA
Doba realizace: listopad 2019 – listopad 2021

Praha 8 – Karlín

Kabelový tunel,
úsek J33–J34

Jedná se o stavbu trvalého
charakteru, která slouží
k vyvedení kabelů 110 kV
a 22 kV z rozvodny trafostanice
v Praze-Karlíně do kopané trasy.
Stavba se provádí hornickým
způsobem v hloubce
cca 32–38 m a o světlé délce
cca 227 m včetně nově vyražené
technické komory. Tunel je
řešen provedením provizorní
konstrukce z důlních rámů
a stříkaného betonu, která
bude po vyražení celého tunelu
zajištěna provedením definitivní
konstrukce ze železobetonu.
Ražba začíná z již vyražené
šachty Š34 umístněné v zeleni
mezi ulicemi Wilsonova a Ke
Štvanici a dále pokračuje pod
ulicí Pobřežní, kde podchází
trasu metra C, a končí prorážkou
do dříve realizované části tunelu.

Praha 3 – Žižkov

Oprava jámy v kabelovém tunelu
Pražačka – K 15
Projekt řešil kompletní rekonstrukci soušachtí energetických
tunelů K15 a Š12 společnosti PRE. Jáma K15 je půdorysně
menší, ale hlubší a prochází skrze výše položenou a širší Š12,
hlubokou cca 16 m. Součástí prací byla kompletní demontáž
ocelového tubusu K15 v Š12 a veškeré ocelové výstroje
šachty Š12 včetně provizorního vyvěšení veškerých kabelů.
Po demontáži ocelové konstrukce se provedlo otryskání
betonového ostění šachty z průběžně stavěného trubkového
lešení a kompletní sanace tohoto ostění včetně podlah a stropu.
Následně se namontovaly nové ocelové konstrukce (podesty,
žebříky, úchyty kabelů), osadilo se osvětlení a provozní
kabely šachty, na povrchu se vybudoval nový nasávací objekt
vzduchotechniky a nově se osadil vstupní poklop do šachty.

32-38
metrů

hloubka stavby

227

metrů

světlá délka

„

Nový razicí kombajn AM-50 nám výrazně
usnadnil práci při ražbě kabelového tunelu.
Kombajn rozpojuje horninu do tvrdosti
65 MPa a umožňuje plynulou těžbu bez
zbytečných prostojů. Pomocí řezných hlav
rozpojuje rubaninu a sám ji klepety
a dopravníkem nakládá na přistavený kolový
dumper, který jí odváží z čelby.“
Ladislav Adamec

vedoucí střediska podzemních staveb
závodu Roztoky

2020 Výroční zpráva POHL cz

Praha 1 a 8

Přeložka hradební stoky
Společnost POHL cz prováděla přeložení a zrušení inženýrských
sítí uložených v zemi na pozemku investora, které bránily plánované
výstavbě nového objektu Florenc Gate. Jednalo se o dešťovou
výpusť, tzv. hradební stoku, vodovod, plynovod, výtlak z metra
Florenc a o sítě silových a sdělovacích kabelů. Nejnáročnější byla
přeložka hradební stoky. Práce se prováděly hornickým způsobem.
V trase přeložky byly vyhloubeny dvě těžní šachty, z nichž jedna
sloužila jako startovací a druhá jako cílová. Profil přeložky
o délce cca 97 m a o průměru 2,56 m mezi šachtami se realizoval
štítováním. Konstrukce hradební stoky je ze železobetonových tibinek
obložených čedičovými tvarovkami. Přechodové úseky byly vyraženy
a v obloucích provedeny jako monolitický železobeton. Rušenou část
stoky vyplnila betonová směs.

Investor: ČSAD Praha holding
Zhotovitel: POHL cz
Projektant: KO-KA
Doba realizace: srpen 2019 – červen 2020
www.pohl.cz
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1. Kvalita

3. Etický kodex

Hodnoty, které společnost POHL cz ctí na prvním místě,
jsou nejvyšší možná kvalita poskytovaných služeb a s tím
spojená spokojenost zákazníka. Tento předpoklad se nám
daří naplňovat prostřednictvím zavedeného a certifikovaného
systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016, který
již od roku 2005 v pravidelných intervalech prověřují a auditují
jak externí organizace, tak vedení společnosti.

Společnost POHL cz má propracovaný
systém etického kodexu, který je
souborem filozofie a klíčových hodnot celé
společnosti. Tento kodex je platný ve všech
pobočkách po celé republice a řídí se jím
všichni zaměstnanci bez výjimky.

2. Životní prostředí

Naše společnost si je vědoma,
že pokud je zapotřebí ve stavebním
průmyslu budovat dlouhodobé kvalitní
vztahy a bojovat proti korupčnímu
prostředí, je vždy nutné začít u sebe
a podporovat své zaměstnance, aby bylo
v jejich vlastním zájmu chovat se příkladně
a nepodporovat nečestné jednání
a prostředí, ve kterém se mohou ocitnout.

Společnost POHL cz vnímá
ochranu životního prostředí jako
klíčový prvek udržitelného rozvoje,
proto při realizaci každého svého
projektu klade vysoký důraz na
šetrný přístup k okolí a dotčené
přírodě, na hospodárnost
a využívání přírodních zdrojů.
Z tohoto důvodu se každý rok
snažíme o snížení energetických
nároků a produkce odpadů.
Společnost má již od roku 2004
zavedený a certifikovaný systém
environmentálního managementu
a je hrdým držitelem certifikátů
ČSN EN ISO 14001:2016 a EMAS.

96

hodin

školení

4. Bezpečnost a ochrana zdraví

V oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví se společnost POHL cz zavazuje vytvářet
na všech svých pracovištích podmínky bezpečné
a zdraví neškodné práce a v souladu s platnou
legislativou minimalizovat rizika možného ohrožení
zdraví všech svých zaměstnanců a okolí.
Pro rámci naplnění těchto cílů vytváří naše
společnost funkční systém zajišťující vyhledávání,
posuzování a minimalizování nebezpečí a rizik při
provádění veškerých činností. Jelikož považujeme
bezpečnost a ochranu zdraví při práci za zákonem
stanovenou prioritu celospolečenského charakteru,
důsledně dbáme na uplatňování veškerých
legislativních, technických a organizačních
opatření pro odstranění/snížení nebezpečí
a potenciálních rizik.
V souladu s tímto závazkem jsme držiteli certifikace
ČSN OHSAS 18001:2008.
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NAŠE HODNOTY

bezpečnost
a ochrana zdraví,
životní prostředí,
etický kodex

82,95 %

průměrný
index hodnocených
staveb

81,57 %
odpadu

určeno
k recyklaci

1. Obecné údaje
1.1 Popis společnosti

Obchodní firma: POHL cz, a. s.
Identifikační číslo: 25606468
Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Právní forma: akciová společnost
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 8. září 1997
Účetní závěrka sestavena ke dni: 30. června 2020
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě;
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení
§ 3 písm. a), c), d), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb.;
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí
činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. a), c),
d), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb.;
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona;
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení;
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení;
výroba, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických
zařízení tlakových;
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení
zdvihacích;
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
výkon zeměměřických činností;
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

5. Oblast
pracovněprávních
vztahů

V účetním roce 2019/2020
zaměstnávala společnost
v průměru 250 zaměstnanců.
Za jeden ze základních
předpokladů úspěchu ve
stále sílícím konkurenčním
prostředí považujeme
odbornost a profesionalitu
našich zaměstnanců, proto
k hlavním prioritám v oblasti
pracovněprávních vztahů
patří již dlouhá léta pravidelné
a systematické vzdělávání
pracovníků na všech úrovních.
Z tohoto důvodu bylo pro naše
zaměstnance připraveno několik
interních školení, na kterých si
navzájem mohli prohloubit své
znalosti ve specifických
oblastech stavitelství.

1.2 Členové statutárních orgánů
Představenstvo:

členové představenstva: Petr Kašpar, Jaroslav
Kukrecht, Alena Kukrechtová
Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý
člen představenstva.
Dozorčí rada:

členové dozorčí rady: Cyril Pohl, Petr Pohl ml.,
Helena Pohlová		
1.3 Vlastnické vztahy:

jediný akcionář: Petr Pohl
1.4 Základní kapitál:
125 000 000 Kč, splaceno 100 %
250 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 500 000 Kč
1.5 Vlastní kapitál:

Vlastní kapitál se za sledované období zvýšil
o 18 046 000 Kč na 254 150 000 Kč.
Ozn.

Položka

A. I

Základní kapitál

A. II

Kapitálové fondy

A. IV
A. V
A

VLASTNÍ KAPITÁL

Počáteční stav

Změna

Konečný stav

125 000 Kč

0 Kč

125 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Výsledek hospodaření minulých let

97 630 Kč

14 239 Kč

111 869 Kč

Výsledek hospodaření běžného období

14 239 Kč

3 807 Kč

18 046 Kč

236 869 Kč

18 046 Kč

254 915 Kč

Údaje jsou v tisících Kč.
www.pohl.cz
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1.6 Podíl společnosti na základním kapitálu jiných právnických osob:

2. Zásadní účetní
pravidla a postupy

Akciová společnost nemá žádné obchodní podíly v jiných společnostech.
1.7 Změny a dodatky provedené ve sledovaném účetním období v obchodním rejstříku:
Změna

Původní

Představenstvo
Dozorčí rada

Nový

Zapsáno v obchodním rejstříku

Václav Kovanda

Jaroslav Kukrecht

15. října 2019

Jaroslav Kukrecht

Helena Pohlová

14. října 2019

Cyril Pohl

14. října 2019

Dozorčí rada

1. 8 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:

1.10 Struktura tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za sledované
období činil 247 zaměstnanců
(135 technicko-hospodářských zaměstnanců, z toho
12 vedoucích pracovníků, a 112 zaměstnanců
v dělnických profesích).

Obrat ve výši 1 503 842 000 Kč byl získán v rámci celé
České republiky, na čemž se podílely všechny odštěpné
závody POHL cz:

Celkové osobní náklady činily 165 176 000 Kč (z toho
mzdové 121 532 000 Kč, náklady na sociální
a zdravotní pojištění 40 757 000 Kč a ostatní sociální
náklady 2 887 000 Kč). Statutárním orgánům nebyly
vypláceny žádné odměny, další jiné plnění ve finanční
nebo naturální formě nebylo uskutečněno.
1. 9 Organizační struktura společnosti:

2.1 Obecné informace

2.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví)
a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění platném k 30. červnu 2020.

Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) se oceňuje
v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související. Dlouhodobý majetek
vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady
(tzn. přímé náklady, výrobní a správní režie).

Účetním obdobím je hospodářský rok, který začíná dnem
1. července 2019 a končí 30. června 2020.

odštěpný závod Roztoky: 1 001 225 000 Kč
(v účetním roce 2018: 572 869 000 Kč;
v účetním roce: 2017: 1 016 501 000 Kč);
odštěpný závod Opava: 303 914 000 Kč
(v účetním roce 2018: 292 330 000 Kč)
v účetním roce 2017: 281 549 000 Kč);
odštěpný závod Plzeň: 198 703 000 Kč
(v účetním roce 2018: 203 559 000 Kč;
v účetním roce 2017: 184 928 000 Kč).

Používané účetní metody vyplývají ze zákona
o podvojném účetnictví a jsou specifikovány ve
vnitropodnikové směrnici.

Drobný majetek (nehmotný do 60 000 Kč a hmotný do
40 000 Kč s dobou použitelnosti nad 1 rok) je účtován
jednorázově do nákladů a následně veden v operativní
evidenci drobného majetku.
Společnost nemá majetek ani závazky, které nejsou
vykázány v rozvaze.

Zpracování účetní evidence se provádí pomocí
výpočetní techniky, programem HELIOS ORANGE.

Organizační struktura společnosti je tvořena
ředitelstvím se sídlem v Roztokách a dále se člení na tři
odštěpné závody: Roztoky, Plzeň a Opava, které jsou
zapsány v obchodním rejstříku.
Přehled dlouhodobého majetku v v tisících Kč
Dlouhodobý majetek

Představenstvo
ředitel společnosti
POHL cz

ředitel
odštěpný závod
Opava

ředitel
odštěpný závod
Plzeň

ředitel
odštěpný závod
Roztoky

oblast sever

ředitel
divize dopravních staveb

ředitel
odštěpný závod
dopravní stavby

ředitel
organizační složka
na Slovensku

Pořizovaný
dlouhodobý
majetek

+/-

Pořizovací
cena
k 30. 6. 2020

Oprávky
k 30. 6. 2019

+/-

Oprávky
k 30. 6. 2020

Netto
k 30. 6. 2019
0 Kč

71 Kč

+/-

Netto
k 30. 6.
2020

Software

3 277 Kč

75 Kč

3 352 Kč

3 277 Kč

4 Kč

3 281 Kč

DNHM CELKEM

3 277 Kč

75 Kč

3 352 Kč

3 277 Kč

4 Kč

3 281 Kč

0 Kč

71 Kč

71 Kč

Pozemky

3 258 Kč

0 Kč

3 258 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

3 258 Kč

0 Kč

3 258 Kč

Budovy

8 384 Kč

0 Kč

8 384 Kč

2 669 Kč

281 Kč

2 950 Kč

5 715 Kč

-281 Kč

5 434 Kč

Dopravní prostředky

50 461 Kč

10 575 Kč

61 036 Kč

31 470 Kč

5 173 Kč

36 643 Kč

18 991 Kč

5 402 Kč

24 393 Kč

Stroje

57 047 Kč

9 992 Kč

67 039 Kč

50 218 Kč

1 563 Kč

51 781 Kč

6 829 Kč

8 429 Kč

15 258 Kč

Inventář

71 Kč

475 Kč

-136 Kč

339 Kč

475 Kč

-136 Kč

339 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek

3 140 Kč

13 916 Kč

17 056 Kč

1 727 Kč

1 002 Kč

2 729 Kč

1 413 Kč

12 914 Kč

14 327 Kč

Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek

9 653 Kč

-8 638 Kč

1 015 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

9 653 Kč

-8 638 Kč

1 015 Kč

132 418 Kč

25 709 Kč

158 127 Kč

86 559 Kč

7 883 Kč

94 442 Kč

45 859 Kč

17 826 Kč

63 685 Kč

DHM CELKEM

Objem drobného majetku, který je veden v operativní evidenci, činí 10 431 000 Kč.
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2.3 Odpisy dlouhodobého majetku

O odpisech dlouhodobého majetku je účtováno
měsíčně.
Odpisování aktiva začíná měsícem zařazení majetku
do užívání. Běžná údržba a opravy jsou účtovány jako
náklad běžného období.
Doba odpisu dlouhodobého majetku odpovídá
odpisovým skupinám dle zákonu o daních z příjmu,
daňové odpisy jsou zrychlené.
2.4 Najatý majetek – leasing

K 30. červnu 2020 nemá společnost uzavřenou žádnou
leasingovou smlouvu.
2.5 Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnou
pořizovací cenou, která zahrnuje pořizovací cenu
a náklady související s pořízením zásob.
Zásoby vytvořené ve vlastní režii včetně nedokončené
výroby jsou oceňovány vlastními náklady (tzn. přímé
náklady + výrobní a správní režie). Nedokončená
výroba k 30. červnu 2020 činí 34 663 000 Kč.
Nesoulad mezi účty 581 a 121 je způsoben chybným
zaúčtováním rozpracovanosti v roce 2018/2019.

Souhrnná výše pohledávek a závazků v tisících Kč

Označení

Text 1

P

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

(A)

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

Z

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

22 584 Kč

A.1.1

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodeje stálých aktiv a umoření opravné položky k nabytému majetku
(+/-)

10 740 Kč

A.1.2

Změna stavu opravných položek, rezerv

0 Kč

A.1.3

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

-253 Kč

A.1.4

Výnosy z podílů na zisku

A.1.5

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnutých do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové
úroky (-)

A.1.6

Ostatní nepeněžní operace

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

A.2

Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu

A.2.1

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

2.9 Rezervy

A.2.3

Změna stavu zásob (+/-)

A.2.4

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

V účetním roce 2019/2020 nebyly tvořeny zákonné
rezervy.

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.3

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn. do ocenění dlouhodobého majetku (-)

A.4

Přijaté úroky (+)

A.5

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)

A.7.

Přijaté podíly na zisku (+)

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

(B)

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

0 Kč

B.4

Ostatní toky v investiční činnosti

0 Kč

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

(C)

Peněžní toky z finančních činností

C.1

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

C.2.1

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšeného základního kapitálu, emisního ažia, eventuálně
rezervního fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)

0 Kč

C.2.2

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

0 Kč

Splatnost
Před splatností

Pohledávky

Závazky

424 544 Kč

125 651 Kč

Po splatnosti do 30 dnů

47 228 Kč

13 160 Kč

Po splatnosti 31–90 dnů

4 267 Kč

102 Kč

Po splatnosti 91–180 dnů

2 501 Kč

374 Kč

Po splatnosti 181–365 dnů

1 442 Kč

1 432 Kč

Po splatnosti nad 365 dnů

1 409 Kč

3 440 Kč

481 391 Kč

144 159 Kč

CELKEM

2.8 Přijaté úvěry

Společnost nečerpá k 30. červnu 2020 žádné finanční
úvěry, půjčky ani výpomoci. Účelové úvěry společnosti
v celkové výši 1 024 000 Kč jsou vykazovány jako jiné
závazky (řádek 122 rozvahy).

2.10 Odložená daň

Odložená daň vychází z veškerých dočasných
rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv.
Pro účetní rok 2019/2020 byla odložená daňová
pohledávka vyčíslena na 2 436 000 Kč.

2.6 Peněžní prostředky

Peněžní prostředky zahrnují hotovost a účty v bankách.
Vykazují se v nominální hodnotě.
Přepočet kurzu v cizích měnách je prováděn dle
aktuálního kurzu ČNB ke dni zúčtování.
2.7 Pohledávky a závazky z obchodního styku

Celková výše pohledávek z obchodního styku
k 30. červnu 2020 činila 481 391 000 Kč, z toho
pohledávky po splatnosti byly ve výši 56 847 000 Kč.
Opravné položky jsou stanoveny na základě analýzy
platební schopnosti odběratelů a doby prodlení
splatnosti. V tomto účetním roce nebyly opravné
položky tvořeny.
Celková výše závazků z obchodního styku
k 30. červnu 2020 činila 457 466 000 Kč, z toho
závazky po splatnosti byly ve výši 9 756 000 Kč.
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2.11 Sdružení

Společnost účtuje o sdruženích tak, že vykazuje vždy
pouze svůj procentuální podíl na obratu. Přefakturace
nákladů na ostatní členy probíhá tak, že společnost
ponižuje náklady ve výši jejich podílu, a zaúčtování
přefakturace výnosů od ostatních členů probíhá tak,
že ponižuje tržby ve výši jejich podílu v daném měsíci.
Prohlášení

V období od 1. července 2020 nevznikly žádné
mimořádné události, které by ovlivnily hospodaření
a majetek společnosti.
Společnost neposkytuje žádné finanční ani materiální
prostředky na výzkum a vývoj.
Odměna za audit je daná uzavřenou hospodářskou
smlouvou za provedení auditorského prověření
účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020
a činí 80 000 Kč.

144 074 Kč
0 Kč
9 924 Kč

0 Kč
-563 Kč
0 Kč
32 508 Kč
-21 736 Kč
-161 598 Kč
132 550 Kč
7 312 Kč
0 Kč
10 772 Kč
-52 Kč
615 Kč
-4 838 Kč
0 Kč
6 497 Kč
0 Kč
-29 609 Kč
1 227 Kč

-28 382 Kč
0 Kč
0 Kč
22 282 Kč

C.2.3

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

C.2.4

Úhrady ztráty společníky (+)

22 282 Kč
0 Kč

C.2.5

Přímé platby na vrub fondů (-)

0 Kč

C.2.6

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

0 Kč

C.3

Ostatní změny v oblasti financování

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

F

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků

-21 885 Kč

R

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

122 189 Kč

-22 282 Kč
0 Kč

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA
Běžné období

Označení

Brutto

Korekce

Netto

Minulé období,
netto

AKTIVA CELKEM

868 581 381 Kč

-97 723 332 Kč

770 858 049 Kč

627 175 624 Kč

B

Dlouhodobý majetek

161 479 519 Kč

-97 723 332 Kč

63 756 187 Kč

45 860 281 Kč

B.I

Dlouhodobý nehmotný majetek

3 352 488 Kč

-3 281 095 Kč

71 394 Kč

0 Kč

B.I.2

Ocenitelná práva

3 352 488 Kč

-3 281 095 Kč

71 394 Kč

0 Kč

B.I.2.1

Software

3 352 488 Kč

-3 281 095 Kč

71 394 Kč

0 Kč

B.II

Dlouhodobý hmotný majetek

158 127 031 Kč

-94 442 237 Kč

63 684 794 Kč

45 860 281 Kč

B.II.1

Pozemky a stavby

11 641 900 Kč

-2 950 011 Kč

8 691 889 Kč

8 972 977 Kč

B.II.1.1

Pozemky

3 258 258 Kč

0 Kč

3 258 258 Kč

3 258 258 Kč

B.II.1.2

Stavby

8 383 642 Kč

-2 950 011 Kč

5 433 631 Kč

5 714 719 Kč

B.II.2

Hmotné movité věci a jejich soubory

145 470 028 Kč

-91 492 226 Kč

53 977 802 Kč

27 234 667 Kč

B.II.5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 015 102 Kč

0 Kč

1 015 102 Kč

9 652 637 Kč

B.II.5.2

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 015 102 Kč

0 Kč

1 015 102 Kč

9 652 637 Kč

C

Oběžná aktiva

701 373 611 Kč

0 Kč

701 373 611 Kč

580 326 386 Kč

C.I

Zásoby

34 663 040 Kč

0 Kč

34 663 040 Kč

41 975 471 Kč

C.I.2

Nedokončená výroba a polotovary

34 663 040 Kč

0 Kč

34 663 040 Kč

41 975 471 Kč

C.II

Pohledávky

543 940 836 Kč

0 Kč

543 940 836 Kč

394 276 493 Kč

C.II.1

Dlouhodobé pohledávky

12 564 166 Kč

0 Kč

12 564 166 Kč

16 781 250 Kč

C.II.1.1

Pohledávky z obchodních vztahů

12 564 166 Kč

0 Kč

12 564 166 Kč

16 781 250 Kč

C.II.2

Krátkodobé pohledávky

531 376 670 Kč

0 Kč

531 376 670 Kč

377 495 243 Kč

C.II.2.1

Pohledávky z obchodních vztahů

473 971 156 Kč

0 Kč

473 971 156 Kč

287 278 758 Kč

C.II.2.4

Pohledávky – ostatní

57 405 514 Kč

0 Kč

57 405 514 Kč

90 216 485 Kč

C.II.2.4.1

Pohledávky za společníky

16 167 462 Kč

0 Kč

16 167 462 Kč

52 350 502 Kč

C.II.2.4.3

Stát – daňové pohledávky

1 730 527 Kč

0 Kč

1 730 527 Kč

0 Kč

C.II.2.4.4

Krátkodobé poskytnuté zálohy

8 351 542 Kč

0 Kč

8 351 542 Kč

9 718 043 Kč

C.II.2.4.6

Jiné pohledávky

31 155 983 Kč

0 Kč

31 155 983 Kč

28 147 939 Kč

C.IV

Peněžní prostředky

122 769 735 Kč

0 Kč

122 769 735 Kč

144 074 421 Kč

C.IV.1

Peněžní prostředky v pokladně

581 159 Kč

0 Kč

581 159 Kč

1 050 575 Kč

C.IV.2

Peněžní prostředky na účtech

122 188 576 Kč

0 Kč

122 188 576 Kč

143 023 846 Kč

D

Časové rozlišení aktiv

5 728 251 Kč

0 Kč

5 728 251 Kč

988 958 Kč

D.1

Náklady příštích období

1 016 461 Kč

0 Kč

1 016 461 Kč

988 958 Kč

D.3

Příjmy příštích období

4 711 790 Kč

0 Kč

4 711 790 Kč

0 Kč

PASIVA CELKEM

868 581 381 Kč

-97 723 332 Kč

770 858 049 Kč

627 175 624 Kč

A

Vlastní kapitál

352 648 767 Kč

-97 723 332 Kč

254 925 435 Kč

236 869 131 Kč

A.I

Základní kapitál

125 000 000 Kč

0 Kč

125 000 000 Kč

125 000 000 Kč

A.I.1

Základní kapitál

125 000 000 Kč

0 Kč

125 000 000 Kč

125 000 000 Kč

A.IV

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

111 869 131 Kč

0 Kč

111 869 131 Kč

97 629 645 Kč

A.IV.1

Nerozdělený zisk minulých let

111 869 131 Kč

0 Kč

111 869 131 Kč

97 629 645 Kč

A.V

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

115 779 636 Kč

-97 723 332 Kč

18 056 304 Kč

14 239 486 Kč

B.+C

Cizí zdroje

510 033 300 Kč

0 Kč

510 033 300 Kč

387 158 757 Kč

C

Závazky

510 033 300 Kč

0 Kč

510 033 300 Kč

387 158 757 Kč

C.I

Dlouhodobé závazky

54 247 088 Kč

0 Kč

54 247 088 Kč

41 313 827 Kč

C.I.4

Závazky z obchodních vztahů

50 244 738 Kč

0 Kč

50 244 738 Kč

38 003 864 Kč

C.I.8

Odložený daňový závazek

2 978 136 Kč

0 Kč

2 978 136 Kč

1 731 371 Kč

C.I.9

Závazky – ostatní

1 024 214 Kč

0 Kč

1 024 214 Kč

1 578 592 Kč

C.I.9.3

Jiné závazky

1 024 214 Kč

0 Kč

1 024 214 Kč

1 578 592 Kč

C.II

Krátkodobé závazky

455 786 212 Kč

0 Kč

455 786 212 Kč

345 844 930 Kč

C.II.3

Krátkodobé přijaté zálohy

2 379 101 Kč

0 Kč

2 379 101 Kč

456 987 Kč
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C.II.4

Závazky z obchodních vztahů

408 490 777 Kč

0 Kč

408 490 777 Kč

292 707 682 Kč

C.II.8
C.II.8.1

Závazky ostatní

44 916 334 Kč

0 Kč

44 916 334 Kč

52 680 223 Kč

Závazky ke společníkům

25 144 088 Kč

0 Kč

25 144 088 Kč

30 346 180 Kč

C.II.8.3
C.II.8.4

Závazky k zaměstnancům

8 117 341 Kč

0 Kč

8 117 341 Kč

6 458 260 Kč

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění

4 682 317 Kč

0 Kč

4 682 317 Kč

3 726 977 Kč

C.II.8.5

Stát – daňové závazky a dotace

C.II.8.6

Dohadné účty pasivní

C.II.8.7
D
D.1

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 910 540 Kč

940 000 Kč

0 Kč

940 000 Kč

3 515 000 Kč

Jiné závazky

6 032 588 Kč

0 Kč

6 032 588 Kč

5 723 265 Kč

Časové rozlišení pasiv

5 899 314 Kč

0 Kč

5 899 314 Kč

3 147 735 Kč

Výdaje příštích období

5 899 314 Kč

0 Kč

5 899 314 Kč

3 147 735 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
Označení

Běžné období

Minulé období

I

Tržby z prodeje výrobků a služeb

1 468 172 955 Kč

1 071 755 576 Kč

A

Výkonová spotřeba

1 262 607 880 Kč

960 293 262 Kč

A.2

Spotřeba materiálu a energie

A.3

Služby

B

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

D
D.1
D.2
D.2.1
D.2.2

Ostatní náklady

2 887 243 Kč

2 627 633 Kč

E

Úpravy hodnot v provozní oblasti

10 740 225 Kč

10 439 472 Kč

E.1

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

10 740 225 Kč

10 439 472 Kč

E.1.1

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

10 740 225 Kč

10 439 472 Kč

III

Ostatní provozní výnosy

35 049 050 Kč

59 610 674 Kč

III.1

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

1 226 702 Kč

498 810 Kč

III.2

Tržby z prodaného materiálu

1 277 062 Kč

643 846 Kč

III.3

Jiné provozní výnosy

32 545 285 Kč

58 468 018 Kč

F

Ostatní provozní náklady

12 767 073 Kč

10 981 587 Kč

F.1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.3

Daně a poplatky

F.5

189 544 557 Kč

139 909 970 Kč

1 073 063 323 Kč

820 383 292 Kč

29 628 505 Kč

-12 830 324 Kč

Osobní náklady

165 175 964 Kč

148 127 443 Kč

Mzdové náklady

121 532 228 Kč

109 594 371 Kč

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

43 643 736 Kč

38 533 072 Kč

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

40 756 493 Kč

35 905 439 Kč

973 155 Kč

164 617 Kč

1 114 460 Kč

1 075 912 Kč

Jiné provozní náklady

10 679 458 Kč

9 741 058 Kč

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

22 302 358 Kč

14 354 809 Kč

VI

Výnosové úroky a podobné výnosy

614 819 Kč

3 833 444 Kč

VI.2

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

614 819 Kč

3 833 444 Kč

J

Nákladové úroky a podobné náklady

51 640 Kč

15 993 Kč

J.2

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

51 640 Kč

15 993 Kč

VII

Ostatní finanční výnosy

K

Ostatní finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

L
L.1
L.2

Daň z příjmů odložená (+/-)

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

*

Čistý obrat za účetní období

4 537 Kč

460 Kč

285 925 Kč

215 060 Kč

281 792 Kč

3 602 850 Kč

22 584 149 Kč

17 957 660 Kč

Daň z příjmů

4 527 846 Kč

3 718 173 Kč

Daň z příjmů splatná

3 281 080 Kč

3 461 580 Kč

1 246 766 Kč

256 593 Kč

18 056 304 Kč

14 239 486 Kč

18 056 304 Kč

14 239 486 Kč

1 503 841 361 Kč

1 135 200 153 Kč
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo společnosti POHL cz, a. s. vypracovalo
dle ustanovení paragrafu 82 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích tuto zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu
jejího majetku za období od 1. července 2019 do
30. června 2020 včetně předpokládaného vývoje

Ovládaná osoba: POHL cz, a. s.

Představenstvo POHL cz zpracovalo tuto
zprávu o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za období
od 1. července 2019 do 30. června 2020.

Ovládající osoba:

Petr Pohl, datum narození: 9. července 1956,
bytem Palackého 77, 252 63 Roztoky
Ovládající osoba má 100 % hlasovacích práv
ve společnosti POHL cz, a. s.
Úloha, způsob a prostředky ovládání:

Ovládající osoba coby jediný akcionář ovládané osoby
volí a odvolává členy dozorčí rady, v jejichž kompetenci
je následně volit a odvolávat členy představenstva.
Ovládající osoba nezastává v rámci ovládané osoby
žádnou funkci v orgánech společnosti.
Osoby ovládané toutéž ovládající osobou:

Společnost KK servis Beroun s. r. o.
(do 11. listopadu 2019 působící pod názvem
STAVIMPEX), IČO: 25016466, sídlem Lidická 2365,
252 63 Roztoky, v níž měla v období od 1. července 2019
do 11. listopadu 2019 100 % hlasovacích práv.
Přehled jednání, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající
osoby nebo jí ovládaných osob:

V rozhodném období nečinila společnost na popud
nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob
právní jednání ani opatření týkající se majetku, který by
přesahoval 10 % vlastního kapitálu společnosti zjištěného
z poslední účetní závěrky společnosti.
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Podnikatelská činnost společnosti v uplynulém účetním
období
Vzájemné smlouvy uzavřené mezi společností POHL cz a ovládající
osobou nebo mezi osobami ovládanými toutéž ovládající osobou:

Mezi ovládající osobou a ovládanou osobou jsou
uzavřeny následující smlouvy:
Nájemní smlouva ze dne 1. dubna 2015, kde předmětem nájmu
jsou následující nemovité věci: pozemek p. č. 3161/1, pozemek
p. č. 3161/11, pozemek p. č. 3161/19, pozemek p. č. 3161/41
a pozemek p. č. 3161/85, vše v katastrálním území Žalov, za něž je
hrazeno tržní nájemné;
Rámcová nájemní smlouva ze dne 12.listopadu 2019, kde
předmětem nájmu jsou prvky zařízení staveniště, za něž je hrazeno
tržní nájemné;
Smlouva o bezúročné zápůjčce ze dne 1. července 2017 na celkový
rozsah ve výši 5 000 000 Kč, kterou ovládající osoba, coby jediný
akcionář, poskytla ovládané osobě;
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřená
ovládající osobou coby zástavcem a Československou obchodní
bankou, a. s., sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO: 00001350, coby zástavním věřitelem, zajišťující smluvní
závazky ovládané osoby vůči zástavnímu věřiteli.
Újma vzniklá společnosti jako ovládané osobě :

Ovládané osobě nevznikla žádná újma, která by
vznikla následkem vzájemných smluvních vztahů mezi
dotčenými subjekty.
Hodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými
osobami:

Veškeré smlouvy uvedené v této zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami lze požadovat za standardní,
oboustranně výhodné.
V Roztokách dne 30. září 2020

Společnost POHL cz od 1. července 2019
do 30. června 2020 dosáhla celkového
obratu 1 503 532 tisíc Kč, což představuje
více než 32% nárůst oproti předchozímu
účetnímu období.
Společnost POHL cz hospodařila se ziskem
před zdaněním ve výši 22 584 tisíc Kč, což
představuje více než 25% nárůst oproti
předchozímu účetnímu období.
Společnost výrazně investovala do
dlouhodobého hmotného majetku. Jednalo
se zejména o dovybavení a obnovu
dopravních prostředků ve všech odštěpných
závodech.
Společnost pořídila nové strojní vybavení
pro posílení vlastních výrobních kapacit pro
vodohospodářské a podzemní projekty.
Nejvýznamnější strojní investice: demoliční
robot Brokk 170, razicí kombajn Alpina
AM50 a dva stroje Mecalac Site Dumper.
Předpokládaný vývoj společnosti POHL cz
v následujícím období

V následujícím období bude společnost
POHL cz pokračovat v realizaci
rozpracovaných stavebních projektů pro
veřejné i soukromé zadavatele. Dále bude
usilovat o získání nových projektů do svého
výrobního programu a zopakování výše
obratu společnosti z předchozího účetního
období.
V Roztokách dne 14. května 2021

Petr Kašpar

ředitel společnosti a člen představenstva POHL cz

Alena Kukrechtová

členka představenstva POHL cz
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ZPRÁVA AUDITORA
Zpráva auditora určená akcionářům akciové
společnosti POHL cz o ověření účetní závěrky,
výroční zprávy a zprávy o vztazích společnosti
k 30. červnu 2020
Auditorská společnost:

LN – AUDIT s. r. o.
Na Valích 510, Louny
Oprávnění KAČR č. 333
Odpovědný auditor:

Tomáš Hora
V Domcích 2602, Louny
Oprávnění KAČR č. 2061
Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti
POHL cz, a. s. (dále „společnost POHL cz“) sestavené
na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k 30. červnu 2020, výkazu zisku a ztráty a
přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. červnu
2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Údaje o společnosti POHL cz jsou uvedeny
v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti POHL cz
k 30. červnu 2020 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící
30. červnu 2020 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 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.
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 POHL cz.
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Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím
nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení
se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu
s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce
získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se
jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) 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 významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme
posoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též
předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou,
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

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

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 povinností:
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné
skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že
zpráva o vztazích společnosti POHL cz za rok končící
30. červnu 2020 obsahuje významné (materiální)
věcné nesprávnosti.
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti POHL cz
za účetní závěrku

Představenstvo společnosti POHL cz odpovídá za
sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo
společnosti POHL cz povinno posoudit, zda je společnost
POHL cz 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 plánuje
zrušení společnosti POHL cz nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve
společnosti POHL cz odpovídá dozorčí rada.

Zpráva o vztazích

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve
zprávě o vztazích společnosti POHL cz za rok končící
30. červnu 2020. Za sestavení této zprávy o vztazích
odpovídá představenstvo společnosti POHL cz. Naším
úkolem je vydat na základě provedeného ověření
stanovisko k této zprávě o vztazích.

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
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 uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo
chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze
reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory
auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje,
abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat
omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje
významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření
je omezeno především na dotazování pracovníků
společnosti POHL cz a na analytické postupy a
výběrovým způsobem provedené prověření věcné
správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší
stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto
nevyjadřujeme výrok auditora.

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální)
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 (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti POHL cz
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního
kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost
provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti
představenstvo společnosti POHL cz uvedlo v příloze účetní
závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem
na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost společnosti POHL cz trvat
nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit
v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti
POHL cz trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že společnost POHL cz ztratí
schopnost trvat nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky,
včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo
a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a o významných zjištěních,
která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
systému.
14. května 2021

Tomáš Hora

jednatel společnosti a odpovědný auditor LN – AUDIT
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