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Úvodní slovo předsedy představenstva
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Pivovarský holding, a.s., která
Vás seznamuje s ekonomickými výsledky společnosti v roce 2020 a stavem jejího majetku.
Za účetní období roku 2020 celkové výnosy dosáhly hodnoty 52 517 tis. Kč, přičemž
rozhodující výnosy jsou tvořeny výnosy z dividend, výnosy z nájemného, a výnosovými úroky,
celkové náklady představují 28 858 tis. Kč a celkové hospodaření společnosti za uplynulý rok
skončilo ziskem po zdanění ve výši 23 659 tis. Kč.
Vlastní kapitál k 31.12.2020 dosáhl hodnoty 523 687 tis. Kč. Ke konci roku 2020 tak
činila hodnota vlastního kapitálu na jednu akcii 1 835,90 Kč.
Aktiva dosáhla k 31.12.2020 hodnoty 591 312 tis. Kč (netto) a jsou převážně tvořena:
- dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem
59 484 tis. Kč,
- dlouhodobým finančním majetkem
242 197 tis. Kč,
- peněžními prostředky
232 177 tis. Kč,
- pohledávkami
57 423 tis. Kč,
- a časovým rozlišením
31 tis. Kč.
Dovolte několik slov k dlouhodobému hmotnému majetku:
V administrativní budově na ulici Gorkého 2 v Moravské Ostravě, která je ve vlastnictví
společnosti Pivovarský holding, a.s., nedošlo k významným změnám ve struktuře nájemců
a obsazenosti budovy, obsazenost budovy k 31. 12. 2020 činila 67,34 % a k 30. 4. 2021 činí
67,39 %. Vliv vládních opatření v souvislosti se zabráněním šíření koronaviru COVID-19
vedl k dočasnému zastavení či omezení podnikání některých subjektů v 1. jarní vlně a ve 2.
podzimní vlně roku 2020, což mělo vliv i na omezení podnikání některých nájemců, proto
vedení společnosti přistoupilo k dohodám ve věci dočasného snížení nájemného, avšak dopad
na celkové výnosy společnosti za dotčená období roku 2020 a čtyři měsíce roku 2021 je
nepatrný;
v budově na ulici Syllabova v Ostravě–Vítkovicích s 40 byty s celkovou plochou 1 921,25 m2
vlastnila společnost Pivovarský holding, a.s., k 30. 4. 2020 37 bytů a stejný počet bytů vlastní
i k 30. 4. 2021. Společností vlastněné byty představují plochu 1 792,93 m2, přičemž ke
stejnému datu bylo pronajato 96,05 % plochy z celkové plochy bytů vlastněných společností
Pivovarský holding, a.s. Abychom zajistili jednodušší správu budovy je cílem naší společnosti
vlastnit tuto budovu celou.
Pokud se týká dlouhodobého finančního majetku poznamenávám:
Společnost vlastnila akcie společnosti Union Group, a.s. v celkové pořizovací hodnotě
343 mil. Kč. K těmto akciím byla v minulých letech vytvořena 100% opravná položka.
Společnost Union Group, a.s. byla dne 22.9.2020 vymazána z obchodního rejstříku.
Na základě této skutečnosti společnost akcie Union Group, a.s. odepsala.
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Společnost Pivovarský holding, a.s., vlastní k 31. prosinci 2020 čtyři dceřiné společnosti,
v nichž držela nadpoloviční podíl a jednu dceřinou společnost, v níž držela 50% podíl.
Dovolte mi nyní, abych zde v krátkosti informoval o vybraných dceřiných společnostech.
Dceřiná společnost AquaKlim, s.r.o., která provozuje moderní lázeňské zařízení
a neurorehabilitační kliniku s více než dvacetiletou tradicí (lázně Sanatoria Klimkovice), byla
v průběhu roku 2020 z našich dceřiných společností nejvíce postižena koronavirovou krizí.
Navzdory této krizi a všem omezením dosáhla v loňském roce tržeb z prodeje výrobků
a služeb ve výši 280 953 tis. Kč (o 56 221 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2019),
a docílila za rok 2020 zisk ve výši 53 691 tis. Kč (oproti zisku 62 375 tis. Kč dosaženému
v roce 2019), přičemž vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2020 dosáhl 3,93 násobku
základního kapitálu (oproti 3,74 násobku základního kapitálu v roce 2019).
Je potřebné doplnit, že se v účetnictví AquaKlim, s.r.o., za rok 2020 objevily mimořádné
položky, které mají pozitivní vliv na dosažené hospodářské výsledky: jde zejména o dotace
v rámci dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19, kde Ministerstvo zdravotnictví
ČR rozhodlo o poskytnutí státní dotace (vyčerpáno bylo 11 975 tis. Kč); a dále Úřad práce
rozhodl o poskytnutí příspěvku za účelem částečné úhrady nákladů na náhrady mezd
náležejících zaměstnancům zaměstnavatele v souvislosti s rozšířeným onemocněním COVID19 na základě dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus ze dne 15.4.2020
(vyčerpáno bylo 8 665 tis. Kč).
Pokud se týká dalšího rozšiřování zdravotní péče Sanatorií Klimkovice: od ledna 2021 je
nově poskytována rehabilitace pro pacienty po prodělaném onemocnění COVID-19 s těžším
průběhem, a také ambulantní intenzivní neurorehabilitaci pro děti i dospělé, přičemž tyto
jsou zacíleny na efektivní léčbu a rehabilitaci dlouhodobě přetrvávajících obtíží těchto postcovidových pacientů, mezi které patří: pokles tělesné a psychické kondice, bolesti svalů,
kloubů, únavový syndrom, poruchy spánku, svalová slabost, dechová nedostatečnost či
zhoršení chronických onemocnění.
Dceřiná společnost Union Invest Holding, a.s., která se zabývá obchodem
s pohledávkami a správou cizích a vlastních pohledávek, dosáhla k ultimu roku 2020 při
předběžném hospodářském výsledku za účetní období (zisku) ve výši 6 748 tis. Kč výše podílu
vlastního kapitálu k základnímu kapitálu 1,28.
A pokud se týká dceřiné společnosti Union Trading Ostrava s.r.o., tato postupně
utlumuje původní podnikání převedením jeho větší části do Union Invest Holding, a.s.,
dosáhla za období roku 2020 kladný hospodářský výsledek.
Výstavba specializované nemocnice Sanom v Bratislavě s plánovaným rozpočtem
cca 9 mil. EUR, kde jsou účastny i naše dceřiné společnosti AquaKlim, s.r.o., a Union Invest
Holding, a.s., a která byla zahájena v závěru roku 2019, je v současné době těsně před
dokončením. V tomto nemocničním centru s kapacitou 110 lůžek bude poskytována zdravotní
péče v oblasti léčebné rehabilitace a neurorehlabilitace, první klienti jsou očekáváni v září
2021.
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Události spojené s pandemií COVID-19 v roce 2020 zasáhly Českou republiku
v 1. jarní vlně a ve 2. podzimní vlně, která pokračovala i v 1. čtvrtletí a částečně ve 2. čtvrtletí
roku 2021 - vláda řešila dopady této epidemie několika opatřeními: například odkladem
splácení bankovních úvěrů, stropem nájemného, odložením splatnosti některých daní,
zdravotního a sociálního zabezpečení a ost.; vláda zavedla několik programů a pomocí na
podporu zaměstnanosti a podnikatelů postižených pandemií. Vliv těchto opatření, jakož i
pokles celkových příjmů, se pochopitelně promítl do výše deficitu státního rozpočtu
České republiky, který dosáhl k ultimu roku 2020 rekordní úroveň 367,4 mld. Kč
(což představuje 36,9 % hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2020 oproti 28,5 % HDP
v roce 2019). Rok 2020 byl pro českou ekonomiku nejhorší v historii existence samostatného
státu, je zřejmé, že hrubý domácí produkt (HDP) v loňském roce reálně poklesl o 5,6 %.
Pokles ovlivnil všechny složky HDP, ale hlavním zdrojem poklesu byl propad investiční
aktivity, ale i propad spotřeby.
Z pohledu cenového vývoje průměrná roční míra inflace v roce 2020 dosáhla úrovně 3,2 %
oproti 2,8 % roku 2019, došlo tedy ke zvýšení růstu spotřebitelské inflace oproti předchozímu
roku o 0,4 %.
Obdobně jako v roce 2020 také v prvním čtvrtletí roku 2021 společnost Pivovarský
holding, a.s., a její dceřiné společnosti byly schopny vybranými administrativními aktivitami
zajistit podnikání též díky on-line propojení a on-line komunikaci. Jak už bylo uvedeno dříve,
vliv mimořádných opatření vlády České republiky v souvislosti se zabráněním šíření
koronaviru COVID-19 se po určitou dobu promítl do podnikatelské činnosti AquaKlim, s.r.o.
(Sanatorií Klimkovice) z důvodu omezení či zastavení poskytování služeb svým klientům;
domníváme se, že na zajištění kontinuity podnikání nebude mít pandemie COVID-19 vliv.
Podle našeho nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz
o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Pivovarský
holding, a.s., za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace,
podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

Ing. Vladimír Vlček,
předseda představenstva
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Základní údaje
1.

Základní údaje
Obchodní firma
Sídlo
Založení

Pivovarský holding, a.s.
Ostrava, ul. Gorkého 3037/2, PSČ 702 00
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 16. ledna
1992 .

Právní forma

akciová společnost

Obchodní rejstřík

vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, číslo
vložky 294

IČ

45 19 33 55

Základní kapitál

570 496 000 Kč
285 248 ks akcií
na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč každá,
listinné

Orgány společnosti

valná hromada
dozorčí rada
představenstvo

Údaje o předmětu podnikání
1.

Historie společnosti
Společnost byla založena pod názvem Pivovarský investiční fond Radegast, a.s.,
Pivovarem Radegast, a.s., s cílem uplatnit investiční body v rámci první vlny kupónové
privatizace. Po ukončení první vlny privatizace patřil mezi největší investiční fondy na
Moravě.

2.

Předmět podnikání
Původním předmětem podnikání společnosti bylo shromažďování peněžních prostředků
od právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle
zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Na mimořádné valné hromadě dne 23.12.1997 byla schválena transformace investičního
fondu na běžnou akciovou společnost holdingového typu.
Na základě této skutečnosti Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne
25.6.1998, čj.: 105/11347a/1998, které nabylo právní moci dne 29.6.1998 odejmula
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povolení ke vzniku investičního fondu. Změna předmětu podnikání byla zapsána do
obchodního rejstříku dne 29.10.1998.
Předmět podnikání společnosti k 31.12.2020:
Hlavním předmětem činnosti jsou veškeré činnosti související se správou, údržbou,
pronájmem nemovitostí.
3.

Charakteristika podnikání společnosti v roce 2020
V roce 2020 měla společnost významnou část výnosů z přijatých dividend, z pronájmu
nebytových prostor, a z přijatých úroků z vkladů a poskytnutých úvěrů a půjček.
3. 1 Struktura výnosů
Tržby za vlastní výkony a zboží
v tom: Tržby z prodeje služeb
Jiné provozní výnosy
Finanční výnosy
v tom: úroky
výnosy z dlouhodobého finančního majetku
kurzové zisky
Výnosy celkem

4.

v tis. Kč
15 173
15 152
115
37 229
1 112
35 000
1 117
52 517

v%
28,90
28,88
0,20
70,90
2,12
66,65
2,13
100,00

Základní kapitál
Základní kapitál společnosti k 31.12.2020
rejstříku a činí 570 496 000 Kč.

je v souladu se zápisem v obchodním

V roce 2020 nebylo učiněno žádné rozhodnutí, týkající se vydání nových akcií.
Právo rozhodovat o snížení nebo zvýšení základního kapitálu přísluší valné hromadě
společnosti a toto právo nebylo přeneseno na jiný statutární orgán společnosti.
5. Rezervní fond
Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2014 byl v roce 2015 zúčtován s neuhrazenou ztrátou
minulých let. V následujícím období není společnost k jeho vytvoření povinována.
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Příloha v účetní závěrce
k 31.12.2020

Pivovarský holding, a.s.
IČ 45193355

Za statutární orgán společnosti:

Ing. Vladimír Vlček
předseda představenstva
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Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví obsah účetní
závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje
jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Účetní závěrka je sestavena k datu 31. 12. 2020.

Čl. I
Obecné údaje
1.

Popis účetní jednotky

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Pivovarský holding, a.s.
ul. Gorkého 3037/2, Ostrava, PSČ 702 00
akciová společnost
45193355

Pivovarský holding, a.s. zahájil svoji činnost dne 16.1.1992 zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
obchodním soudem v Ostravě - oddíl B, číslo vložky 294 na základě schválení Ministerstvem pro správu
národního majetku a jeho privatizaci dne 19.12.1991 č. j. 20/121/91 pod názvem společnosti Pivovarský
investiční fond Radegast,a.s., s předmětem podnikání společnosti shromažďování peněžních prostředků,
včetně investičních bodů od právnických a fyzických osob, za účelem jejich použití na účasti podnikání podle
zákona č.248/1992 Sb. ze dne 28.4.1992 o investičních společnostech a investičních fondech.
Rozhodnutím valné hromady ze dne 26.6.1998 došlo k transformaci investičního fondu na akciovou společnost
a ke změně názvu společnosti na Pivovarský holding, a.s.. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku
dne 29.10.1998.
Na základě této skutečnosti Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne 25.6.1998, č.j.:
105/11347a/1998, které nabylo právní moci dne 29.6.1998 odejmula povolení ke vzniku investičního fondu.
Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku 29.10.1998.
Hlavním předmětem činnosti jsou veškeré činnosti související se správou, údržbou, pronájmem nemovitostí a
půjčování finančních prostředků.

2.

Orgány společnosti k 31.12.2020 a ke dni zpracování přílohy k účetní závěrce

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost
společnosti je představenstvo. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Ve sledovaném období nedošlo ke změně
ve složení představenstva. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám na pozici kontrolních orgánů. K žádným
jiným změnám, které by podléhaly zápisu do obchodního rejstříku nedošlo.
Představenstvo společnosti je tříčlenné :
Složení představenstva ke dni 31.12.2020 a ke dni
zpracování účetní závěrky

Den vzniku členství

Den vzniku funkce

Ing. Vladimír Vlček, předseda představenstva

25.6.2013

25.6.2013

Ing. Hana Spurná, člen představenstva

25.11.2011

-

Marie Muroňová, člen představenstva

29.06.2002

-

Pivovarský holding, a.s.
9

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která je rovněž tříčlenná :
Složení dozorčí rady ke dni 31.12.2020 a ke dni
zpracování účetní závěrky

Den vzniku členství

Den vzniku funkce

Ing. Jozef Dejčík, předseda dozorčí rady

25.6.2013

25.6.2013

Ing. Jaroslav Lapčík, člen dozorčí rady

30.6.2010

-

Prof. Ing. Jiří Kern, CSc., člen dozorčí rady

30.06.2012

-

3.

Identifikace skupiny

Společnost Pivovarský holding, a.s. je součástí konsolidovaného celku. Konsolidovanou účetní závěrku
sestavuje Všeobecná obchodní společnost, spol. s r.o., IČ 60468785, se sídlem Gorkého 3037/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava.

Čl. II
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s českým zákonem o účetnictví a
navazujícími předpisy pro vedení účetnictví podnikatelů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami,
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.

1. Změny
způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období
V průběhu roku 2020 nedošlo ke změně způsobu účtování oproti účtování v předcházejícím období. Nebyly
použity reprodukční pořizovací ceny.

2. Zásadní účetní postupy používané ve společnosti
2.1 Zásoby
Společnost účtuje přímo do spotřeby materiál drobného charakteru (kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící
prostředky apod.) a drobný dlouhodobý hmotný majetek, o kterém rozhodla, že bude o něm účtovat jako o
zásobách. Pořizuje pouze materiál drobného charakteru určený pro spotřebu. K 31.12.2020 neměla společnost
žádný materiál, který by překračoval množství určující běžnou spotřebu. Společnost účtuje o nemovitostech
určených k prodeji jako o zásobách zboží. Ke dni 31.12.2020 společnost nevlastní žádné zboží určené k prodeji.

2.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Veškerý nakupovaný majetek během účetního období 2020 byl oceňován pořizovacími náklady.
Odpisování majetku
Dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a
doba použitelnosti je delší než jeden rok. Věci nabyté finančním leasingem bez ohledu na jejich ocenění a dobu
použitelnosti jsou také dlouhodobým hmotným majetkem.
Pivovarský holding, a.s.
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Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří majetkové položky, jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč a doba
použitelnosti delší než jeden rok.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku 40 000 Kč a je
v tomto účetním období uvedeno do užívání, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Metody odpisování pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek :
-

pořízený majetek se odepisuje v souladu s odpisovým plánem počínaje měsícem zařazení do
používání,
odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše,
odpisy se účtují do nákladů společnosti měsíčně. Měsíční odpis se rovna jedné dvanáctině ročního
stanoveného odpisu,
majetek se přestává odpisovat a případná zůstatková hodnota je zúčtována do nákladů v měsíci
vyřazení,
o případném přerušení odpisování z důvodu nevyužití majetku rozhodne výkonný ředitel společnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek je účetně odpisován rovnoměrně, přičemž pro zatřídění majetku se použije
odpisových skupin, které stanoví pro jednotlivé druhy majetku § 30, odst. 1 zákona o daních z příjmu
č. 586/1992 Sb. v platném znění :
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Doba odpisování v letech/měsících
3 / 36
5 / 60
10 / 120
20 / 240
30 / 360
50 / 600

Drobný hmotný majetek v ceně pořízení do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok není účtován
na účtech dlouhodobého majetku, ale je o něm účtováno jako o zásobách. Při zařazení do užívání je zúčtován
do spotřeby na účet 501 – s analytikou, přičemž majetek v ocenění od 3 001 Kč do 40 000 Kč včetně je sledován
v mimoúčetní evidenci a to po celou dobu užívání ve společnosti. V mimoúčetní evidenci je sledována bez
ohledu na pořizovací cenu výpočetní technika, kopírky, tiskárny, kalkulátory s páskou, nábytek.
Dlouhodobý nehmotný majetek (mimo dlouhodobého drobného nehmotného majetku) je účetně odpisován
rovnoměrně dle § 32a zákona o daních z příjmu
Kategorie dlouhodobého nehmotného majetku
Audiovizuální dílo
Software
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Zřizovací výdaje
Ostatní nehmotný majetek

Doba odpisování v měsících
18
36
36
60
72

Drobný nehmotný majetek v ceně pořízení do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok není účtován
na účtech dlouhodobého majetku, ale při pořízení se zúčtuje do nákladů na účet 518 – s analytikou. Přičemž
majetek v ocenění od 5 001 Kč do 40 000 Kč včetně je sledován v mimoúčetní evidenci a to po celou dobu
užívání ve společnosti.

Pivovarský holding, a.s.
11

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020

2.3 Cenné papíry a majetkové účasti
Cenné papíry a podíly se oceňují
a) k okamžiku pořízení pořizovacími cenami.
b) při prodeji či jiném úbytku cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem
c) k okamžiku účetní závěrky reálnou hodnotou s výjimkou
cenných papírů držených do splatnosti,
dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování
cenných papírů emitovaných účetní jednotkou
cenných papírů představujících účast v ovládané osobě s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
Cenné papíry přeceňované na reálnou hodnotu:
a) ostatní cenné papíry, u kterých účetní jednotka není ovládající osobou ani osobou s podstatným
vlivem (< 20 % podíl), účetní jednotce není známo, jak dlouho bude cenné papíry tohoto typu držet, a
přecenění je tedy účtováno rozvahově prostřednictvím účtu 414 na základě kvalifikovaného odhadu
nebo posudku znalce. Lze použít rovněž opravnou položku, a to u ocenění směrem dolů.
b) cenné papíry k obchodování, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo na
zahraničním obdobném trhu a jsou pořízeny účetní jednotkou k obchodování, přecenění je k datu
účetní závěrky prováděno výsledkově. Tento typ cenných papírů účetní jednotka k 31.12.2020
nevlastnila
Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu nebo pokud náklady na získání informace o reálném
ocenění převýší přínosy plynoucí z těchto informací, pak účetní jednotka o reálné hodnotě neúčtuje.
Majetkové účasti (podíly, cenné papíry) představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným
vlivem
Tyto cenné papíry jsou oceňovány v souladu s § 25 zákona o účetnictví pořizovací cenou. V případě, že účetní
jednotka zjistí snížení hodnoty, použije opravnou položku.
Dlužné cenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti
U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu
cenných papírů a ve prospěch účtu v účtové skupině 66 a to ve věcné a časové souvislosti.
Při nákupu u dlužných cenných papírů držených do splatnosti – plášť dluhopisu se nepřeceňuje podle trhu na
reálnou hodnotu, neboť není určen k obchodování, nýbrž ke splatnosti (výplatě jmenovité hodnoty). Časově se
rozlišuje diskont/prémie.

2.4 Stanovení opravných položek k majetku
2.4.1. Opravné položky k cenným papírům a účastem
Opravné položky stanovuje účetní jednotka k cenným papírům, které se nepřeceňují na reálnou hodnotu nebo
u nich reálnou hodnotu nelze stanovit a to v případech, kdy na základě inventarizace bylo zjištěno snížení
hodnoty těchto cenných papírů z relevantních informací, které jsou v daném okamžiku k dispozici.
2.4.2. Opravné položky k pohledávkám
U pohledávek, které jsou po splatnosti déle než rok, jsou opravné položky vytvářeny zpravidla ve výši 100 %
nominální hodnoty, respektive pořizovací ceny. Jednotlivé pohledávky jsou dále bez ohledu na dobu splatnosti
individuálně posuzovány při inventarizaci a v závislosti na zjištěných informacích jsou opravné položky
korigovány, případně vytvářeny i u pohledávek s dobou po splatnosti do jednoho roku. V tomto posuzování je
zahrnuto také zohlednění případných výsledků konkurzních řízení.

2.5 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Pro přepočet cizí měny na českou měnu společnost používá denní směnný kurz stanovený ČNB vyhlášený ke
dni vzniku účetního případu.
Pivovarský holding, a.s.
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Čl. III
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. Hmotný, nehmotný majetek a finanční majetek kromě pohledávek
1.1.Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek – doplňující informace
Majetek neuvedený v rozvaze
Název majetku
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Celkem

v tis. Kč
Pořizovací cena
1 463
56
1 519

Tento majetek tvoří předměty dlouhodobé spotřeby - dlouhodobý drobný hmotný majetek a dlouhodobý
drobný nehmotný majetek – v pořizovacích cenách do hranice pro odpisování. Majetek je sledován
v mimoúčetní evidenci.
1.2 Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu
V roce 2020 ani v minulém účetním období společnost neměla majetek pořízený formou finančního leasingu.

2. Pohledávky a závazky
2.1 Pohledávky se splatností delší než 5 let
Společnost neměla v minulém účetním období ani k 31.12.2020 žádné pohledávky se splatností delší než 5 let.
2.2 Závazky se splatností delší než 5 let
Společnost uzavřela smlouvu s úvěru se svou dceřinou společností OMNIA Real, s.r.o. se splatností 31.12.2030
2.3 Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem
Společnost neměla k 31.12.2020 žádné pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.
2.4 Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem
Společnost neměla k 31.12.2020 žádné závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.
2.5 Pohledávky za členy orgánů společnosti
Společnost neposkytla ani nesjednala v účetním období roku 2020 žádné zálohy, závdavky, zápůjčky nebo
úvěry ani ostatní plnění jak v peněžní, tak bezplatné či naturální formě současným ani bývalým členům orgánů
společnosti nebo řídících orgánů.

2.6 Pohledávky neuvedené v rozvaze – sledované v podrozvahové evidenci
v tis Kč
Celkem

Cena účetnictví
1 011

Cena nominální
3 033

Rozdíl
2 022

Pivovarský holding, a.s.
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2.7 Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost neměla v minulém účetním období ani k 31.12.2020 žádné závazky nevyúčtované v účetnictví a
neuvedené v rozvaze.
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ani veřejného zdravotního pojištění. Rovněž nemá žádné daňové nedoplatky k místně
příslušným finančním orgánům.

3. Informace o položkách dlouhodobých aktiv
v tis. Kč
Dlouhodobá aktiva
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek
Dlouhodobý finanční
majetek
Dlouhodobé
pohledávky

Opravné položky a oprávky

Počáteční
stav

Přírůstky

232

0

142

90

232

-142

90

---

121 432

0

678

120 754

58 846

2 424

61 270

---

637 496

0

358 151

279 345

368 369

331 221

37 148

---

26 948

14 850

1 070

40 728

0

0

0

---

Úbytky

Konečný
stav

Počátek

Změna

Úroky

Konec

Společnost vlastnila akcie společnosti Union Group, a.s. v celkové pořizovací hodnotě 343 mil. Kč. K těmto
akciím byla v minulých letech vytvořena 100% opravná položka. Společnost Union Group, a.s. byla dne
22.9.2020 vymazána z obchodního rejstříku. Na základě této skutečnosti společnost akcie Union Group, a.s.
odepsala.

4. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Společnost neprovedla v účetním období 2020 žádné transakce se spřízněnou stranou, které by nebyly
uzavřeny za běžných tržních podmínek.

5. Zaměstnanci v účetním období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020: 7

Pivovarský holding, a.s.
14

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020

6. Vlastní kapitál
v tis. Kč
Stav k
31.12.2018
Základní kapitál

Zvýšení

Stav k
31.12.2019

Snížení

Zvýšení

Stav k
31.12.2020

Snížení

570 496

0

0

570 496

0

0

570 496

Zákonný rezervní fond

0

0

0

0

0

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků

0

0

0

0

0

0

0

-110 945

28 416

0

-82 528

12 060

0

-70 468

28 416

12 060

28 416

12 060

23 659

12 060

23 659

HV minulých let - ztráta
HV běžného účetního období
Vlastní kapitál celkem

487 967

500 028

523 687

Čl. III
Události po datu účetní závěrky
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady přetrvávající pandemie COVID-19 na své aktivity a podnikání a
dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla
účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve
své činnosti.

Sestaveno dne:

21.5.2021

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

Ing. Vladimír Vlček, předseda představenstva

Pivovarský holding, a.s.
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Rozvaha k 31. 12. 2020
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2020

Pivovarský holding, a.s.
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Obchodní rejstřík, Krajský soud Ostrava, B 294

Zpráva o vztazích
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Zpráva o vztazích)
zpracována podle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) za účetní období 1. ledna až 31. prosince 2020

Název společnosti: Pivovarský holding, a.s.
Sídlo:
Gorkého 3037/2, Ostrava- Moravská Ostrava, PSČ 702 00
Právní forma:
IČO:

akciová společnost
45193355

Pivovarský holding, a.s.
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Společnost Pivovarský holding, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gorkého
3037/2, PSČ 702 00, IČ: 45193355, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě v oddíle B, vložka 294, (dále též jen „zpracovatel“), je součástí podnikatelského
seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi zpracovatelem a ovládající osobou a
dále mezi zpracovatelem a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen
„propojené osoby“).
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována podle § 82
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) za účetní období 1. ledna až 31. prosince 2020 (dále jen „účetní období“ nebo
„rozhodné období“).
1. Struktura vztahů
Ovládající osoba:
Všeobecná obchodní společnost, spol. s r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gorkého
3037/2, PSČ 702 00, IČO: 60468785, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě v oddíle C, vložka 17631.
Ovládaná osoba:
Pivovarský holding, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702
00, IČO: 45193355, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B,
vložka 294.
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
Hutní obchodní společnost, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2,
PSČ 702 00, IČO: 61946842, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C, vložka 12926.
EAST TRADING, s.r.o., se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 18, PSČ 74401, IČO:
62241052, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka
9556.
2. Úloha ovládané osoby
Společnost Pivovarský holding, a.s., je holdingovou společností, vlastnící podíly v pěti
společnostech. V této souvislosti vykonává standardní správu těchto podílů a standardní práva
a povinnosti akcionáře v každé jednotlivé společnosti, kromě toho realizuje podnikatelské
aktivity, které nejsou závislé na Ovládající osobě a Osobách ovládaných stejnou ovládající
osobou.
3. Způsob a prostředky ovládání
Ovládající společnost ovládá společnost Pivovarský holding, a.s., přičemž k ovládání
společnosti Pivovarský holding, a.s., dochází na valné hromadě společnosti Pivovarský
holding, a.s.
Pivovarský holding, a.s.
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4. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje
10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky
Během rozhodného období neučinila společnost Pivovarský holding, a.s., na popud ovládající
osoby nebo na popud jí ovládaných osob žádná jednání, která se týkala majetku přesahujícího
10% vlastního kapitálu společnosti Pivovarský holding, a.s., zjištěného podle účetní závěrky
za rozhodné období.
5. Přehled vzájemných smluv (případně dodatků ke smlouvám) uzavřených
v rozhodném období mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou k poslednímu
datu rozhodného období
K 31. 12. 2020 měla společnost Pivovarský holding, a.s., uzavřeny níže uvedené smlouvy,
případně dodatky ke smlouvám:
Uzavřené s ovládající osobou:
-

Dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek ze dne 10.7.2000 ve znění dodatků.

-

Smlouva o zřízení a umístění sídla firmy ze dne 29.2.2008.

-

Dohoda o úhradě poštovného ze dne 2.1.2009.

-

Dohoda o zpracování účetnictví za běžných obchodních podmínek.

Uzavřené s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:
Uzavřené se společností Hutní obchodní společnost, s.r.o.
-

Smlouva o zřízení a umístění sídla firmy ze dne 29.2.2008.

-

Dohoda o úhradě poštovného ze dne 2.1.2009.

-

Dohoda o zpracování účetnictví za běžných obchodních podmínek.

Uzavřené se společností EAST TRADING, s.r.o.
-

K poslednímu datu rozhodného období neměla společnost Pivovarský holding, a.s.,
uzavřenu žádnou smlouvu.

6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání
podle §§ 71 a 72
Na základě smluv uvedených v odst. 5. shora nevznikla společnosti Pivovarský holding, a.s.,
žádná újma.
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7. Hodnocení vztahů a rizik
S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládající osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou je zřejmé, že v důsledku smluv, uzavřených
v rozhodném období, nevznikla ovládané osobě žádná újma. V rozhodném období ze vztahů
mezi ovládanou osobou, ovládající osobou a osobami ovládajícími stejnou ovládající osobou
nevznikly výhody nebo nevýhody a neplynou pro ovládanou osobu rizika.

V Ostravě dne 19.3.2021

Pivovarský holding, a.s.

Ing. Vladimír Vlček
předseda představenstva

Ing. Hana Spurná
člen představenstva

Marie Muroňová
člen představenstva
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STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH
Pro akcionáře společnosti Pivovarský holding, a.s.
Stanovisko dozorčí rady společnosti Pivovarský holding, a.s.
k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 83 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, v platném znění („zákon o obchodních
korporacích“), ze dne 19. 3. 2021, pro jednání valné hromady
Dozorčí rada konstatuje, že představenstvu akciové společnosti Pivovarský holding, a.s., se sídlem
Ostrava – Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČ: 45193355, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 294, (dále jen „Společnost“), vznikla ve
smyslu ust. § 82 zákona o obchodních korporacích zákonná povinnost ve lhůtě tří (3) měsíců od
skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za uplynulé účetní období
(dále jen „zpráva o vztazích“).
Představenstvo Společnosti tuto zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o
vztazích za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, která byla schválena představenstvem dne
19. března 2021. Dozorčí rada se zaobírala přezkoumáním zprávy o vztazích Společnosti týž den po
předmětném jednání představenstva, tedy dne 19. března 2020. Dozorčí rada jako kontrolní orgán
Společnosti tuto zprávu přezkoumala v souladu s ustanovením § 83 a násl. zákona o obchodních
korporacích. Dozorčí rada zkonstatovala v rámci svého přezkumu, že představenstvo Společnosti
splnilo zákonnou lhůtu tří (3) měsíců od skončení účetního období pro vypracování této zprávy
o vztazích.
Představenstvo Společnosti předložilo tuto zprávu o vztazích k přezkoumání dozorčí radě
Společnosti. Při své kontrolní činnosti se dozorčí rada zaměřila i na přezkum skutečností ve zprávě o
vztazích uvedených, a to konkrétně na strukturu vztahů ve skupině, jejíž součástí Společnost je, na
úlohu Společnosti ve skupině, na způsob a prostředky ovládání. Kontrolovala přehled vzájemných
smluv ve skupině a jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných
osob, dále posuzovala újmu a její vyrovnání a hodnotila vztahy a rizika v rámci skupiny.
Dozorčí rada se ztotožnila se závěrem představenstva Společnosti, že na základě smluv uzavřených
v dotčeném období mezi Společností a ostatními osobami ze skupiny, které zmiňuje představenstvo
společnosti ve zprávě o vztazích, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo na popud
těchto osob uskutečněna Společností v dotčeném období, Společnosti nevznikla žádná újma a že
Společnosti z účasti ve skupině nevyplývají nevýhody. Dozorčí rada potvrdila též závěr, že ze vztahů
v rámci skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.
Dozorčí rada považuje představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích za dokument poskytující
pravdivý obraz o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a
ostatními propojenými osobami za účetní období roku 2020. Dozorčí radě nejsou známy žádné jiné
ve zprávě o vztazích neuvedené skutečnosti.
V Ostravě dne 19. března 2021

Ing. Jozef Dejčík
předseda dozorčí rady
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnosti Pivovarský holding, a.s.
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