


452446002020

Rok Mìsíc IÈ
1 x

Národní tøída  10
Praha 1
110 00

(v celých tisících Kè)

Obchodní firma nebo jiný název úèetní jednotky

ke dni 31.12.2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

pøíslu�nému finanènímu
úøadu

Sídlo nebo bydli�tì úèetní jednotky
a místo podnikání, li�í-li se od bydli�tì

Stavební, investièní a kapitálová, a.s.

Úèetní jednotka doruèí
úèetní závìrku souèasnì
s doruèením daòového pøiznání
za daò z pøíjmù

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 èlenìní podle Pøílohy è. 2
 vyhlá�ky è. 500/2002 Sb.

Skuteènost v úèetním období
Oznaèení

b

TEXT
bì�ném

èíslo
øádku

c 1
minulém

a 2

940Tr�by z prodeje výrobkù a slu�eb 8581I.

Tr�by za prodej zbo�í 2II.

A. 535Výkonová spotøeba 596Souèet A.1. a� A.3. 3

A. Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í1. 4

A. 26Spotøeba materiálu a energie 262. 5

A. 509Slu�by 5703. 6

B. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti (+/-) -1007

C. Aktivace (-) 8

D. 1 316Osobní náklady 1 358Souèet D.1. a� D.2. 9

D. 984Mzdové náklady 1 0141. 10

D. 332Náklady na sociální zabezpeèení, zdravotní poji�tìní a ostatní náklady 3442. 11

D. 332Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní poji�tìní 3442.1. 12

D. Ostatní náklady2.2. 13

E. 384Úpravy hodnot v provozní oblasti 384Souèet E.1. a� E.3. 14

E. 384Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3841. 15

E. 384- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku � trvalé 3841.1. 16

E. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku � doèasné1.2. 17

E. Úpravy hodnot zásob2. 18

E. Úpravy hodnot pohledávek3. 19

Ostatní provozní výnosy Souèet III.1. a� III.3. 20III.

Tr�by z prodaného dlouhodobého majetkuIII. 1. 21

Tr�by z prodaného materiáluIII. 2. 22

Jiné provozní výnosyIII. 3. 23

F. 20Ostatní provozní náklady 19Souèet F.1. a� F.5. 24

F. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku1. 25

F. Prodaný materiál2. 26

F. 20Danì a poplatky 193. 27

F. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady pøí�tích období4. 28

F. Jiné provozní náklady5. 29

-1 315Provozní výsledek hospodaøení (+/-) -1 399I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 30*



Skuteènost v úèetním období
Oznaèení

b

TEXT
bì�ném

èíslo
øádku

c 1
minulém

a 2

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku � podíly Souèet IV.1. a� IV.2. 31IV.

Výnosy z podílù � ovládaná nebo ovládající osobaIV. 1. 32

Ostatní výnosy z podílùIV. 2. 33

G. Náklady vynalo�ené na prodané podíly 34

Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku Souèet V.1. a� V.2. 35V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku � ovládaná nebo 
ovládající osoba

V. 1. 36

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetkuV. 2. 37

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finanèním majetkem 38

99Výnosové úroky a podobné výnosy 124Souèet VI.1. a� VI.2. 39VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy � ovládaná nebo ovládající osobaVI. 1. 40

99Ostatní výnosové úroky a podobné výnosyVI. 1242. 41

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanèní oblasti 42

J. Nákladové úroky a podobné náklady Souèet J.1. a� J.2. 43

J. Nákladové úroky a podobné náklady � ovládaná nebo ovládající osoba1. 44

J. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady2. 45

3 766Ostatní finanèní výnosy 1 95146VII.

K. 2 571Ostatní finanèní náklady 18047

1 294Finanèní výsledek hospodaøení (+/-) 1 895IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 48*

-21Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) 496* (ø. 30) + * (ø. 48) 49**

L. Daò z pøíjmù Souèet L.1. a� L.2. 50

L. Daò z pøíjmù splatná1. 51

L. Daò z pøíjmù odlo�ená (+/-)2. 52

-21Výsledek hospodaøení po zdanìní (+/-) 496** (ø. 49) - L. 53**

M. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/-) 54

-21Výsledek hospodaøení
za úèetní období (+/-)

496** (ø. 53) - M. 55***

4 805Èistý obrat za úèetní období 2 933I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56*

30.04.2021

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou

Pøedmìt podnikáníPrávní forma úèetní jednotky

Sestaveno dne:
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PŘÍLOHA  K ROZVAZE  ZA ROK 2020 společnosti Stavební, investiční a 
kapitálová,a.s. 

 
 

Čl. I 
 
 

Obecné údaje 
 

1. Název a sídlo společnosti: Stavební, investiční a kapitálová, a.s. 
                                                 Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9 
                                                  IČ: 45244600 
 
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského 
zákona.  
 
Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku dnem 22. 1. 1992, je vedena u Městského 
soudu Praha pod B1296.  Účetní jednotka má jediné sídlo. V roce 2020 došlo ke změně sídla 
z důvodu totální rekonstrukce původního sídla – budovy na Národní 138/10, Praha 1. 
 
Žádná právnická ani fyzická osoba se nepodílí 20 a více procenty na základním kapitálu 
účetní jednotky. Ke dni 31. 12. 2020 byli členy představenstva tito: předseda představenstva 
Ing. Miloš Sluše, místopředsedkyně představenstva Ing. Pavla Máková a členka 
představenstva Ing. Jana Bartkovská. 
 
Ke dni 31. 12. 2020 byli členi dozorčí rady tito: předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Veverka a 
členové dozorčí rady JUDr. Jan Lang a Ing. Daniela Slušová. 
 
Základní kapitál činí k 31. 12. 2020 částku 38803500 Kč, což je 77607 kusů akcií o jmenovité 
hodnotě 500 Kč/1 akcie.  
 
2. Ke dni 31. 12. 2020 nevlastní účetní jednotka dlouhodobě větší jak 20% podíl na 

základním kapitálu společnosti vyplývající z držení vlastních akcií.  
 
 
3. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 : žádný zaměstnanec 

6 členů stat. orgánů: 
Náklady na soc. zabezpečení :                     332592,- Kč 
Mzdové náklady:                                         984000,- Kč 
 

       
 

4. Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly poskytnuty v účetním období 
2019 ani 2020 žádné půjčky, poskytnuty žádné záruky a ostatní plnění ani v peněžní ani 
v naturální formě.  
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Čl. II 
 

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
 
 

1. Způsob ocenění : - zásob : nedokončená výroba za pořizovací cenu 
- HIM a NIM vytvořeného vlastní činností: nemáme 
- cenných papírů a maj. účastí: v souladu se zákonem o účetnictví a 

vyhláškou 500/2002 Sb. 
- příchovků a přírůstků zvířat: nemáme 

2. Žádné změny ve způsobu postupů odpisování, účtování, uspořádání položek účetní 
závěrky a obsahového vymezení položek oproti předchozímu účetnímu období nebyly 
provedeny. 

3. Způsob stanovení odpisových plánů: v souladu s daňovými odpisy stejně jako v jiných 
letech.  

4. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách : směnný kurs dle ČNB k aktuálnímu dni 
vyhlašovaný ve 14.30 Českou národní bankou, k 31. 12. je použit kurs ČNB pro 31. 12. 

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku: společnost netvořila v roce 2020 žádné 
opravné položky k majetku.   

6. Společnost účtuje dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky 
500/2002 Sb.  

7. Rozvahovým dnem společnosti je poslední den účetního období, kterým je kalendářní rok. 
Účetní závěrka byla sestavena dne 30. 4. 2021. 

 
 

Čl. III 
 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 
 
 

1. Veškerý majetek je zachycen na účtech třídy 0, žádný majetek není zatížen zástavním 
právem a není v operativním pronájmu. Společnost nevložila žádné nepeněžní vklady do 
jiných společností. 
Společnost vlastní, stejně jako v roce 2019, provozní budovy v Berouně a Jáchymově za 
celkovou sumu 11393 tis. Kč. Oprávky k 31. 12. 2019 činí 7992 tis. Kč.    
Společnost vlastní, stejně jako v roce 2019, pozemky v Jáchymově, Praze  a Berouně,  
celkem má společnost pozemky za pořizovací cenu 8890 tis. Kč. 
Společnost vlastní k 31. 12. 2019 v portfoliu akcie a ostatní cenné papíry. Jedná se o akcie 
společností nebo fondů a dluhopisy v celkové výši 18709 tis. Kč. V žádné z těchto 
společností nemá Stavební, investiční a kapitálová, a.s. rozhodný nebo podstatný vliv 
s výjimkou společnosti Česká vzdělávací, a.s. IČ: 27455327, kde vlastní 42,5 % na 
základním kapitálu.  
Dále společnost držela k 1. 1. 2020 vlastní akcie, a to 924 ks o celkové hodnotě 92400 Kč. 
Během roku 2020 odkoupila 250 akcií od šestnácti drobných akcionářů. Na tyto akcie byl 
vytvořen zvláštní rezervní fond dle § 316 zákona o obchodních korporacích ve výši 
jmenovité hodnoty vlastních akcií. Celkem tedy k 31. 12. 2020 společnost vlastní 1174 
kusů vlastních akcií. 
Neexistují pohledávky v cizí měně a k podnikům ve skupině, neexistují závazky po lhůtě 
splatnosti, v cizí měně, k podnikům ve skupině, kryté zástavním právem ani nesledované 
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v účetnictví – stejně jako v roce 2019. Neexistují závazkové vztahy s dobou splatnosti 
delší jak 5 let. 

2. Účetní jednotka netvořila v roce 2019 ani v roce 2020 rezervní fond ze zisku, zisk z roku 
2019  byl v souladu s rozhodnutím VH použit na částečnou úhradu ztráty minulých let.  

3. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2020 částku 38806 tis. Kč.  
4. Základní jmění tvoří 77607 kusů akcií o nominální hodnotě 500,- Kč/1 akcie, vše je 

splaceno.   
 
Výnosy z běžné činnosti v zahraničí nebyly stejně jako v roce 2019. 
Na výzkum a vývoj společnost nevynaložila v roce 2020 ani v roce 2019 žádné výdaje. 
 
5. Dne 28. 8. 2017 byla na společnost podána akcionářem Ing. Lengálem  žaloba o vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 26. 5. 2017. Městský soud v Praze usnesením 
z 1. 2. 2019 žalobu Ing. Lengála zamítl, v současné době probíhá odvolání. 

6. V lednu 2019 byla na společnost podána akcionáři Ing. Lengálem  a Ing. Frankem žaloba 
o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 23. 11. 2018. Dne 2. 9. 2020 bylo 
rozhodnuto soudem, že ze čtyř rozhodnutí přijatých na VH je pouze jedno neplatné 
(schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti) a ostatní tři napadnutá 
rozhodnutí jsou platná. Navrhovatelé se odvolali, další soud zatím nebyl.   

7. V září 2019 byla na společnost podána akcionáři Ing. Lengálem  a Ing. Frankem žaloba o 
vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 25. 6. 2019, soud o této žalobě zatím 
nerozhodl. 

8. V listopadu 2020 byla na společnost podána akcionáři Ing. Lengálem  a Ing. Frankem 
žaloba o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 12. 8. 2020, soud o této 
žalobě zatím nerozhodl. 
 

 
 
 
 
 
 
Přílohu zpracovala dne 30. 04. 2021 osoba odpovědná za účetnictví: Ing. Jana Bartkovská 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu: Ing. Miloš Sluše, předseda představenstva 


