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Úvodní slovo předsedy představenstva 
 

      Společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. prošla v roce 2015 významnou změnou, 

která souvisí s tím, že dne 1. 7. 2015 nabyl účinnosti zápis přeměny společnosti UNISTAV 

a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 005 31 766, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 40, formou 

rozdělení odštěpením sloučením, kdy vyčleněná část jmění společnosti UNISTAV a.s. přešla 

na nástupnické společnosti, tedy i na společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s.. 

V souladu s přílohou č. 1 Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením, který je zveřejněn 

ve sbírce listin obchodního rejstříku, přešly na společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

veškerá práva a povinnosti týkající se provozních aktiv souvisejících s provozováním 

stavební činnosti. Realizací Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením došlo k vytvoření 

holdingového uspořádání skupiny firem UNISTAV. 

 

      Společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. se tedy stala právním nástupcem 

společnosti UNISTAV a.s. v provozování stavební činnosti a má k dispozici veškeré zdroje, 

resp. prostředky, kterými původní společnost UNISTAV a.s. zabezpečovala realizaci 

stavebních zakázek. 

 

      Za rok 2015 se společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s. podařilo dosáhnout 

obrat téměř 1,3 mld. Kč a hospodářský výsledek 8,6 mil. Kč před zdaněním. Společnost  

se tak řadí mezi významné stavební společnosti na českém trhu.  

 

      V oblasti naší stavební výroby byly dokončeny stavby, jako například rekonstrukce 

historického objektu Dělostřeleckých kasáren v Terezíně; Domov pro seniory Jasenka, 

Vsetín; modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník a další. V oblasti bytové výstavby 

je na místě se zmínit o dokončené stavbě bytového domu „B“ na ulici Houbalova v Brně  

a bytových domů obytného souboru Fialka v Říčanech u Prahy. V oblasti školství byla 

dokončena výstavba objektu CEITEC – středoevropský technologický institut pro Vysoké 

učení technické v Brně; přestavba a modernizace pavilonů A a B Fakulty agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze  

a rekonstrukce objektu CEMNAT – centrum materiálů a nanotechnologií pro Univerzitu 

Pardubice. V sektoru zdravotnických staveb jsme dokončili FN Brno – stavební úpravy  
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Základní údaje  
 
Obchodní jméno: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

IČO: 039 02 447 

Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Právní forma: akciová společnost 

Den zápisu  
do obchodního rejstříku: 

18. 3. 2015 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272 

 
 
 
Účast na podnikání  
Společnost nemá majoritní nebo významný majetkový podíl na základním jmění v žádné 
společnosti.  

 

 

Počet a hodnota emitovaných akcií k 31. 03. 2016  

200 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč 

 

 

Základní kapitál k 31. 03. 2016  

2,000.000 Kč 

 

 

Předmět podnikání   

•  projektová činnost ve výstavbě 

•  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

•  silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

•  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

•  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

•  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

•  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení 
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Organiza ční změny, ostatní   

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti UNISTAV a.s., se sídlem  

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 005 31 766, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 40, jakožto rozdělované společnosti, 

přešla na společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. , se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 

602 00 Brno, IČO: 039 02 447, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, spisová značka B 7272, společnost UNISTAV REAL ESTATE, s.r.o., se sídlem 

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 039 14 313, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 87342 a společnost UNISTAV 

HOLDING a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 039 12 094, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7273, 

jakožto nástupnické společnosti, část jmění společnosti UNISTAV a.s., specifikovaná  

v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením vypracovaného dne 4. 5. 2015. Tím bylo 

nastaveno holdingové uspořádání skupiny firem UNISTAV. 
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Statutární orgány 

 
  
PŘEDSTAVENSTVO 

Ing. Miroslav Friš 
Brno, Rozárka 696/41 

- předseda představenstva 

pracovní funkce v a.s. - generální ředitel 

   

Ing. Tomáš Kubíček, MBA 
Brno, Laštůvkova 718/39 

- místopředseda představenstva 

pracovní funkce v a.s. - finanční ředitel  

  

Martin Řehůřek, MBA 
Jiříkovice, Na Návsi 10 

- člen představenstva 

pracovní funkce v a.s. - zástupce generálního ředitele 

  

Ondřej Blaho, MBA 
Praha, V kapslovně 2770/7 

- člen představenstva 

pracovní funkce v a.s. - obchodní ředitel 
 

  
 
DOZORČÍ RADA  

MVDr. Dušan Novotný 
Brno, Příkop 834/8 

- člen dozorčí rady 
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Zpráva vedení a analýza situace 
 

 

Za fiskální rok 2015 společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. vykázala obrat téměř  

1,3 mld. Kč a přes dlouhodobě trvající stagnaci oboru stavebnictví (zejména v pozemním 

stavitelství) si udržela na českém trhu pozici mezi významnými stavebními společnostmi. 

Společnost UNISTAV CONSTUCTION a.s., jakožto právní nástupce společnosti  

UNISTAV a.s., je společností, která dodržuje své smluvní a ostatní závazky vůči státu, 

dodavatelům, bankám a zaměstnancům. 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku akciové společnosti představuje majetek,  

který využívaná k podnikatelské činnosti. 

 

 

Dlouhodobý finanční majetek 
 

Společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s. neeviduje k 31. 3. 2016 žádný dlouhodobý 

finanční majetek. 

 

 

Struktura aktiv 

 

Dlouhodobý hmotný 

a nehmotný majetek

7%

Zásoby

1%

Krátkodobé 

pohledávky

37%

Dlouhodobé 

pohledávky

16%

Krátkodobý finanční 

majetek

39%
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Vývoj krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 
 

Objem pohledávek vychází z vyčleněných aktiv rozdělované společnosti (UNISTAV a.s.)  

na nástupnickou společnost (UNISTAV CONSTRUCTION a.s.) v souvislosti s Projektem 

rozdělení formou odštěpení sloučením a provozní činností uskutečňovanou v průběhu 

hospodářského roku 2015. 

 

 
 

 

Vlastní kapitál 
 

Výše vlastního kapitálu souvisí s vyčleněním pasiv rozdělované společnosti (UNISTAV a.s.)  

na nástupnickou společnost (UNISTAV CONSTRUCTION a.s.) v souvislosti s Projektem 

rozdělení formou odštěpení sloučením a hospodářského výsledku z činnosti uskutečňované 

v průběhu hospodářského roku 2015. 
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Krátkodobé závazky 
 

Krátkodobé závazky z obchodního styku vychází z vyčleněných pasiv rozdělované 

společnosti (UNISTAV a.s.) na nástupnickou společnost (UNISTAV CONSTRUCTION a.s.) 

v souvislosti s Projektem rozdělení formou odštěpení sloučením a provozní činností 

uskutečňovanou v průběhu hospodářského roku 2015. Ve vykázaných krátkodobých 

závazcích jsou všechny závazky do lhůty splatnosti. 

 

 

Bankovní úvěry 
 

Čerpané bankovní úvěry jsou pouze krátkodobého provozního charakteru.    

 

 

Hospodářský výsledek 
 

Ze zisku po zdanění ve výši 3 571 tis. Kč nebudou vyplaceny dividendy. Hospodářský 

výsledek 3 571 tis. Kč bude zaevidován k 1.4.2016 ve vlastním kapitálu na pozici 

nerozděleného zisku. 
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UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČO: 039 02 447 

 

tel.: +420 545 171 717 fax: +420 545 171 718 

www.unistav.cz 


