
Výroční zpráva 

za rok 2015/2016 

účetní období od 1.7.2015 do 30.6.2016 

 

1. Identifikační údaje – základní informace 

Název:   STATUS stavební a.s. 

Sídlo:    Nádražní 998, 396 01 Humpolec 

IČ:    46679120 

Právní forma:   akciová společnost 

Předmět podnikání:  zednická činnost 

   Projektová činnost ve výstavbě 

   Silniční motorová doprava nákladní 

   Izolatérství 

   Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

   Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živ. Zákona 

   Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení  

   Vodoinstalatérství, topenářství 

   Pokrývačství, tesařství 

   Truhlářství, podlahářství 

   Zámečnictví, nástrojařství 

   Klempířství a oprava karoserií 

   Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

   Výkon zeměměřičských činností 

   Silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními  

   soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny 

 

Statutární orgán – představenstvo: 

Předseda:  František Kubů, nar. 26.1.1972, bytem Rohozná 98, 588 44 

Místopředseda:  ing. Zdeněk Krejčí, nar. 1.7.1965, bytem Pelhřimov, Rynárecká 480, 393 01 

Člen předst.:  ing. Karel Hájek, nar. 1.4.1970, Stanovice č. 3, Nová Cerekev, 393 01 



Počet členů:   3 

Způsob jednání:  jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými   

Orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo a to 

tak, že jednají společně dva členové představenstva 

 

Dozorčí rada:  

Předseda:   ing. Jaroslav Hruška, nar. 20.6.1959, bytem Bratřice, 67, 395 01 

Člen:    Josef Semrád, Stanovice č. 4, Nová Cerekev, 393 01 

Člen:    Mgr. Václav Pelikán, nar. 29.10.1961, Horní Záhoří 28, 398 18 

Počet členů:   3 

 

Akcie:    180 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

   200.000,- Kč 

48 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10.000,- Kč 

3.908 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1.000,- Kč 

 

Základní kapitál:  40,388.000,- Kč 

Splaceno:   40,388.000,- Kč 

 

 

2. Výklad k uplynulému vývoji podnikání a finanční situace účetní jednotky za rok 2015/2016 

Zaměstnanci:  

Společnost STATUS stavební a.s. zaměstnávala v účetním roce 2015/2016 v průměru 137 

zaměstnanců. 

Údaje o pořízeném majetku: 

Přírůstky HM: - pozemky    0,- Kč 

                            Stavby, technické zhodnocení  0,- Kč 

  Samostatné movité věci  1,801 tis. Kč 

Přírůstky NHM:      0,- 

V roce 2015/2016 nebyl formou finančního pronájmu pořízen žádný investiční majetek. 



3. Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi rozvahovým dnem a datem vyhotovení 

výroční zprávy 

Mezi rozvahovým dnem a datem vyhotovení výroční zprávy nenastaly žádné významné 

skutečnosti 

 

4. Výklad o předpokládaném vývoji účetní jednotky 

Cílem společnosti pro rok 2016/2017 zůstává stabilizace společnosti, nepředpokládají se žádné 

výrazné změny proti rokům minulým. Společnost se ve své činnosti nadále bude zabývat hlavně 

stavební výrobou, což je její priorita, a to jak pro státní, tak soukromý sektor. V menší míře bude 

provádět práce pomocné stavební výroby jako např. zámečnické, klempířské, truhlářské a služby 

v dopravě. 

 

5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost neprováděla žádný vlastní výzkum a ani nepředpokládá v budoucnu investovat 

finanční prostředky do oblasti výzkumu a vývoje 

 

6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

Společnost STATUS stavební a.s. má nastavenou politiku ochrany životního prostředí a 

bezpečnosti práce, která vchází z možností firmy a z našich stávajících aktivit a v roce 2015/2015 

zůstala tato politika beze změn oproti rokům minulým. 

Společnost naplňuje požadavky právních předpisů z hlediska ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Co se týče zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců, neinvestovala a ani nepředpokládá 

investovat v tomto směru v budoucích letech. 

7. Organizační složky v zahraničí 

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 

8. Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Společnost v roce 2015/2016 nepořídila žádné vlastní akcie. 

 

      

       Kubů František, 

       Předseda představenstva 

 

 


