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Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: 
Sídlo: 
Právní forma: 
IČO: 
DIČ : 
Původní rok založení: 
Založení společnosti: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Praha 4 - Táborská 31, PSČ: 140 16 
akciová společnost 
26475081 
CZ26475081 
1952 
2001 

Registrace: v obchodním rejstříku , vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B., 
vložka 7326 

Předmět podnikání: 

• inženýrská činnost v investiční výstavbě 
• projektová činnost ve výstavbě 
• provádění staveb jejich změn a odstraňováni 
• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
• posuzování vlivů na životní prostředí 
• základní chemický rozbor (voda) 
• mikrobiologický rozbor (voda) 
• stanovení nerozpustných látek ve vodě 
• nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných) 
• výkon zeměměřičských činností 
• projektování elektrických zařízení 
• plánografické a kresličské práce 
• realitní činnost 
• zpracování dat, služby databank, správa sili 
• zprostředkování služeb v oblasti hardware a software 
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví 
• geologické práce 
• činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, zemědělství a lesnictví, vodního 

hospodářství, životního prostředí a odpadového hospodářství 
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 
• pořádání kulturních produkci, zábav a provozování zařfzení sloužíclch zábavě 
• reklamní činnost a marketing 

Údaje o cenných papírech: 

Druh: 
Forma: 

Počet kusů: 
Jmenovitá hodnota: 
Celkový objem emise: 
Registrace na veřejných trzích: 

Základní kapitál společnosti: 
Převoditelnost cenných papírů: 

akcie kmenová 
na jméno, v zaknihované podobě, v Centrálním 
depozitáři cenných papírů 
10 ks 
4 295 333 Kč 
42 953 330 Kč 
není 

42 953 330 Kč 
bez omezení. 
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Jediným akcionářem je společnost SWECO Central Europe AB (dále Sweco CE). 

Mezi společností Sweco Hydroprojekt a.s. a společností SWECO CE nebyla uzavřena 
tzv. ovládací smlouva. 

Představenstvo 

Složení představenstva ke dni 31.12.2021 : 

předseda Ing. Jan Krejčík , Ph.O. 
místopředseda Ing. Vladimír Mikule 
člen Ing. Nikola Gorelová 

Dozorčí rada 

Složení Dozorčí rady Sweco Hydroprojekt ke dni 31.12.2021: 

• pan Soren Lennart Hed, předseda 
• pan Jan Erik Thulin , člen 
• paní Martina Sóderstrom, členka 

Popis odpovědností a vymezení zodpovědností: 

Členové představenstva mají uzavřeny smlouvy o výkonu funkce vymezující jejich práva 
a odpovědnost. Členové managementu společnosti mají uzavřeny manažerské smlouvy, 
jejichž náplní je operativní řízení společnosti. Práva a odpovědnost členů představenstva , 
členů dozorčí rady jsou kromě Stanov a smluv vymezena interními předpisy společnosti 
Sweco, schválenými dozorčí radou pro příslušný rok. 

Ůdaje o osobách odpovědných za výroční zprávu: 

Odpovědná osoba 

Auditor 

Ing. Nikola Gorelová 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., 
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 
(licence KA ČR 021) 

Výroční zpráva je zpracována podle zákona č . 563/1991 Sb. o účetnictví ve znen1 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 90/2012 Sb . .,Zákon o obchodních korporacích" 
ve znění pozdějších předpisů. 

~<.~~ 
/ předseda představenstva 
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Profil společnosti 

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především 
v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního 
stavitel s tví. 

Naši zaměstnanci mají kvalifikaci a zkušenosti v oborech hydraulického, stavebního, 
chemicko-technologického, dopravního, strojního a elektrotechnického inženýrství, 
statiky staveb a konstrukcí, architektury, IT, územního řízení a financování investic. 
Disponujeme disponuje týmem vynikajících odborníků, kteří splňují náročná kritéria 
našich zákazníků a obchodních partnerů. 

Působíme především na trhu v české a Slovenské republice a naše pracoviště v Praze, 
Brně a Ostravě jsou blízkým partnerem všem našim zákazníkům a obchodním 
partnerům . V zahraničí využíváme spolupráce s lokálními společnostmi skupiny Sweco, 
ale působíme i přímo nebo ve sdružení s dalšími partnery. 

Zaměření činnosti: 

Vodárenství: 

• Vodárenské generely 
• Zdroje vody (povrchové i podzemní}, úprava vody 
• Doprava a distribuce vody, čerpání 
• Vodárenské nádrže a vodojemy 
• Hlavní zásobovací potrubí a rozvodné systémy včetně jejich optimalizace a obnovy 
• Kalové hospodářství ÚV 

Kanalizace a čištění odpadnich vod: 

• Generely městských kanalizačních systémů 
• Městské kanalizační systémy, jejich návrh , optimalizace, obnova a rekonstrukce 
• Městské čistírny odpadních vod s nejmodernějšími technologiemi 
• Recyklační technologie městských i průmyslových odpadních vod 
• Kalové hospodářství, zneškodnění a využiti kalů, produkce energie z čistírenských kalů 

Hydrotechnika a hydroenergetika: 

• Protipovodňová ochrana měst. obcí a průmyslových podniků 
• Přírodě blízká protipovodňová opatřeni 
• Plánování v povodí 
• Přehrady a hráze, pevné a pohyblivé jezy 
• Hydroelektrárny, přečerpávací vodní elektrárny 
• Plavební kanály a zařízení na řekách 
• Nádrže, rybníky, poldry 
• Tunely a podzemní objekty 

Odpadové hospodářství: 

• Generely odpadového hospodářství 
• Skládky odpadů, rekultivace a další využívání starých skládek odpadů 
• Návrh lokálních systémů sběru odpadů 
• Recyklační technologie a zařízeni, kompostovaci systémy 

Rekultivace a krajinné inženýrství: 

• Rekultivace a zúrodnění půd 
• Rekultivace po důlní a průmyslové činnosti 
• Obnova zemědělského a lesního prostředí 
• Závlahy pozemků a ochrana jedinečných biotopů 
• Odvodněni zemědělských pozemků a ploch k využití dle plánů územního rozvoje 
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Ekologické inženýrství: 

• územní studie obnovy a ochrany prostředí 
• Dokumentace a posudky EIA 
• Ekologické audity 
• Obnova kvalitního životního prostředí venkovských oblastí 
• Podpora systémů územní stability 
• Územní, ekologické a vodohospodářské plánováni 

Hyd roinfonnatika: 

• Speciální GIS a databázové aplikace 
• Digitální generely městských a regionálních vodohospodářských systémů 
• Hydrodynamické modelování 
• Vývoj softwaru 

Dopravní infrastruktura: 

• Pozemní komunikace, silnice, dálnice 
• Mostní stavby 
• Podzemní stavby, tunely, kaverny 
• Železniční stavitelství 
• Bezpečnostn í audity 
• Polní cesty, cyklostezky 

Infrastruktura: 

• Rozvojové plány a programy vodohospodářských systémů 
• Koncepční a územní plánováni 
• Městská infrastruktura 
• Parky, sportoviště , občanská vybavenost 

Budovy a konstrukce: 

• Bytová výstavba , bytové domy 
• Polyfunkční objekty 
• Různé budovy 

Strojní a elektrotechnická zařízení: 

• Technologické vybavení staveb, strojní, slaboproud i silnoproud 
• Dokumentace PFO, PID, GAO, zpracováni dokumentace ve 30 AutoCad Pla nt 30 
• Ř ídící a měřící systémy 

Inženýrská činnost: 

• Zajištěním funkce správce stavby, manažera stavby nebo supervizí 
• Předkládání žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů 
• Veřejnoprávní projednání staveb a získáni potřebných povoleni 

Vědomi si vlastní environmentální odpovědnosti vyznačující se šetrným vyuzIvan1m 
přírodních zdrojů a snižováním negativních vlivů na životní prostředí v souladu s principy 
trvale udržitelného rozvoje se při své činnosti řídíme politikou společenské odpovědnosti. 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 31 , 140 16 Praha 4 
tel .: +420 261 102 242 
e-mail: praha@sweco.cz 
http://www.sweco.cz 

5 



Organizační struktura 

Organizační struktura SWECO (k 31. 12. 2021) 
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Přehled výsledků roku 2021 

Výsledky hospodaření a zisk 

Celkové výnosy (po zohlednění rozpracovanosti) dosáhly hodnoty 253 míl. Kč z toho 
výnosy v hlavní činnosti tvořily 185 mil. Kč . Provozní výsledek hospodaření byl vytvořen 
ve výši 6, 1 mil. Kč. Poměr provozního zisku k provozním výnosům (OM) dosáhl hodnoty 
2,5 % (2020: 2,6 %). 

Struktura zákazníků 

Druhy poskytovaných služeb 

Pozn.: v závorce ůdaje za rok 2020 

■ Provozní a vlastnické společnosti Va K 29% 

(27%) 
■ Stavební a technologičtí dodavatelé 19% (16%) 

Podniky Povadl 12% (22%) 

■ Ústřední, krajské a státní organy 10% (7%) 

• Průmysl 10% (5%) 

Města a obce 7% (9%) 

Export 6% (6%) 

■ Projektové, inženýrské, konzultační 
společnosti 4% (5%) 
Jiné 3%(2%) 

Projekty 29% (34%) 

• Odborná konzultace 25% (25%) 

Dokumentace pro ÚR 27% (26%) 

Zadavaci dokumentace 5% (6%) 

• AD 3% (4%) 

lnženyrská či n nost 8% (3%) 

Ostatní 3% (2%) 
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Podnikání v roce 2021 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 

Společnost Sweco Hydroprojekt pokračovala v roce 2021 v trendu z dvou předchozích let, 
tedy směrem ke stabilizaci společnosti , zvyšování efektivity a snahou o udržení pozice 
při zpracování velkých, technologicky náročných projektů. 

I v roce 2021 byla však celá společnost významně zasažena pokračující pandemií 
COVIDu-19. Přes pokračující restrikce a mnohá omezení si ale naše společnost udržela 
stabilní pozici na trhu a dobrý výhled na následující období. 

Řízení výroby a projednávání zakázek v kombinovaném režimu práce z domova, 
z kanceláře a v terénu se stalo běžným způsobem práce našich zaměstnanců a zajistili 
jsme standardně vysokou produktivitu a efektivitu při zpracování našich projektů. 

Na trhu nadále docházelo k omezování a odkládání strategických investic doprovázené 
omezeními pro práci našich klientů, zejména ve veřejném sektoru. Přesto společnost 
nadále pokračovala v neztenčené intenzitě na zpracování našich klíčových zakázek 
a podařilo se, zejména v druhé polovině roku, získávat i nové projekty a vytvořit tak základ 
pro opětovný růst společnosti v nastávajících letech. Významným trendem je pokračující 
poptávka po moderních řešeních (BIM, CDE, GIS apod). a s nimi spojené konzultační 
činnosti. 

Významný dopad měla pandemická situace na propad aktivit z zahraničí. 

V průběhu roku došlo k výrazné personální obměně ve vedení společnosti a zmene 
orientace společnosti. Nová strategie společnosti, orientovaná na růst podpořený novými 
projekty, novými technologiemi a v neposlední řadě i našimi novými spolupracovníky bude 
v následujících letech určujícím prvkem při našich obchodních a provozních aktivitách 

Předpokládaný vývoj a cíle roku 2022 

Po letech konsolidace a orientace na výkon a vnitřní efektivitu společnosti bude v následují 
období naše společnost zaměřena na vlastní růst. V rámci této strategie se budeme 
zaměřovat na rozšiřování portfolia našich služeb jak v tradičních oblastech, jako vodní 
hospodářství a životní prostředí, tak i v oblastech dynamicky se rozvíjejících, jako 
např. oblasti udržitelné energetiky nebo digitalizace. 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

V oblasti výzkumu a vývoje se zaměřujeme na nástroje ovlivňující efektivitu společnosti 
a moderní nástroje podporující všeobecnou digitalizaci pracovních procesů a zpracování 
projektů 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávní vztahy 

V oblasti personální společnost pokračovala v revizi vnitřních procesů za účelem zvýšení 
jejich efektivnosti, přičemž v roce 2021 se pokračovalo v nastavení systému odměňování 
a hodnocení zaměstnanců, tento proces bude ukončen v roce 2022. 
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Společnost měla průměrný přepočtený stav zaměstnanců 160. Vysokoškolské vzdělání 
mělo v roce 2021 celkem 71 %, středoškolské 28 %, ostatní 1 % zaměstnanců. 
Zaměstnanci se alespoň v méně pandemicky náročné části roku účastnil i externích 
odborných vzdělávacích akcí, část roku byl řešen webináři. Zaměstnancům byla poskytnuta 
možnost účasti na seminářích zejména odborného zaměření. Ve větší míře než v roce 2020 
pokračovalo i jazykové vzdělávání. 

Společnost vlastní certifikát EMS 14001 :2016, který je jedním ze zásadních dokumentů 
společnosti. Pravidla stanovená certifikátem určují chování společností a všech 
zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. Od roku 2021 se zpracovává 
environmentální report, který je součástí výroční zprávy celé skupiny Sweco. Dále jsme jako 
společnost vlastníky certifikátu CQS ISO 45001 :2018. 

Organizační složky v zahraničí 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

Následné události po 31. prosinci 2021 

Aktivity společnosti mohou a pravděpodobně budou v následujícím období významně 
ovlivněny významnou geopolitickou událostí v Evropě : válkou na území Ukrajiny. V době 
tvorby této výroční zprávy čelí Ukrajina již po několik týdnů brutálnímu vojenskému útoku 
ze strany Ruské Federace, ze země prchají do střední Evropy miliony lidí, kteří si zachraňují 
holé životy. Ekonomika Evropské unie a české republiky, národní rozpočty , vývoj cen 
a mezd, vztahy na trhu práce, sociální sféra a další faktory budou v roce 2022 zcela 
zásadně ovlivněny touto, v 21.století bezprecedentní, událostí. 
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Zpráva nezávislého auditora 

akcionáři společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. 

Náš výrok 

Podle našeho názoru účetn í závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 31 , Praha 4 ( ,, Společnost'' ) k 31 . prosinci 2021 , 
její finančn í výkonnosti a jejích peněžn ích toků za rok končlc l 31 . prosince 2021 v souladu s českými 

účetními predpisy. 

Předmět auditu 

Ůčetn l závěrka Společnosti se skládá z: 

• rozvahy k 31 . prosinci 2021 , 

• výkazu zisku a ztráty za rok končící 31 . prosince 2021 , 

• přehledu o změnách vlastn ího kapitálu za rok končíc í 31 . prosince 2021 , 

• přehledu o peněžních tocích za rok končíc í 31 . prosince 2021 , a 

• pfílohy účetn í závěrky , která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětluj ící informace. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů 
české republiky , kterými jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícím i 
aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy" ) . Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetn í závěrky . 

Domníváme se, že důkazn í informace, které jsme shromáždili , poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku. 

Nezávislost 

V souladu s Mezinárodním etickým kodexem pro auditory a účetn í odborníky (včetně Mezinárodních 
standardů nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetn ích (,,kodex IESBA") 
a přijatým Komorou auditorů české republiky a se zákonem o auditorech jsme na Společnosti 
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA a ze zákona o auditorech. 

Ostatní informace 

Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. Jak je definováno v§ 2 písm. b) zákona 
o auditorech, ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora. 

Náš výrok k účetn í závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je součástí našich povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda 
ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi 
o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
nesprávné. Také jsme posoudili, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy . Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 

PricewaterbouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/ 2c, 140 oo Praha 4, Česká republika 
T: +420 251151111, www.pwc.com/cz 
PricewalerhouseCoope,s Audit, s.r.o ., se sídlem Hvězdova 173412c, 140 00 Praha 4, 1e-40765521 , zapsaná v obchodním reisttiku vedeném Městským soudem v Praze. 
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských spoleér10sti u Komory audttoni Ceské repubhky pod evidenčním číslem 021 
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informace splňují požadavky právních předpisů na formáln í náležitosti i na postup vypracování 
ostatních informací v kontextu významnosti. 

Na základě provedených postupů v průběhu našeho auditu, do míry, již dokážeme posoudit, jsou 
dle našeho názoru: 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti , jež jsou též předmětem zobrazeni v účetní závěrce, 
ve všech významných ohledech v souladu s účetn í závěrkou a 

• ostatní informace vypracované v souladu s právními předpisy . 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti a o prostředí , v němž 
působí , k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahuj! významné 
nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme nezjistili. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Spo lečnosti za účetní závěrku 

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními pfedpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje 
za nezbytný pro sestavení účetn í závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetn í závěrky záležitosti týkající 
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky , 

s výjimkou případů , kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její či nnosti , resp. 
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak uči nit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorč í rada Společnosti. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je zl skat přiměřenou jistotu, že účetn í závěrka jako celek neobsahuje významnou 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně nen l zárukou, že audit provedený v souladu 
s auditorskými předpisy ve všech prlpadech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, 
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí , 
která uživatelé účetn í závěrky na jejím základě přijmou . 

Při prováděn í auditu v souladu s auditorskými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinnosti : 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetn í závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reaguj ící na tato rizika a získat dostatečné 
a vhodné důkazn í informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko , 
že neodhalíme významnou nesprávnost, k niž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody, falšován i, úmyslná opomenuti, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol. 

• Seznámit se s vn itřn ím kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu , abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti , 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetn í závěrky . 

2 
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• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni účetní závěrky 
představenstvem , a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, 
je naší povinnosti 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 trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že Společnost 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 povinnosti 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. 

6. dubna 2022 

PrlcewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 
zastoupená ředitelem 

/ 

rJ)_jL .1~. ~=---
Ing. Pavel Kulhavý 
statutární auditor, evidenční č. 1538 
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Arma: SWeco Hydroprojekt a.s. 

Identifikační čisto: 26475081 

Právní forma: akoová společnost 

Predmět podnikání; Inženýrská činnost v Investiční výstavbě, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejldl změn a odstraňování 
Rozvahový den: 31. prosince 2021 

Datum sestavení účetní~: 6. dubna 2022 

označ. 

a 

.. 
I. I. 

B. I. 2. 

B. I. 2_ 1. 

B. I. 5. 

B. I. s. 2. 

I , IL 

B. li. 1. 

B. li. L 2. 

B. II . 2. 

B. II . 4. 

B. ll. 4. 3. 

L IIL 

B. III 5. 

C. 

C. I . 

c. I. l. 

C. I. 2. 

C. D. 

C. II . 1. 

C. !!. l. l. 

C. I!. I . 4. 

C. II . 1. 5. 

C. !!. 1. 5. 2. 

c. n 2.. 

C. li. 2. I. 

C. II . 2. 4. 

C. ll . 2. 4. 3. 

C. II . 2. 4. 4. 

C. 11. 2. 4. 6. 

C. IV. 

C. IV. 1. 

C. IV. 2. 

D. 

D. 1. 

AKTIVA 

b 

AICT1VACELKEM 
Stál6 aktiva 
Dlouhodobý net.motný majelB 
Ocenitelná práva 

Software 

ROZVAHA 
(v celých tlsldch Kt} 

lád. 

C 

001 
003 
004 
006 
007 

Poskytnuté Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 011 

Nedokonrený dlouhodobý nehmotný majetek 013 
Dlouhoclobf hmatný majeliek 014 
Pozemky a stavby 015 

Stavby 017 
Hmotné movité věd a Jejich soubory 018 
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 
Dlouhodobý flnanátl 11111,letek 027 
ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 
Obiln6 aktiva 037 
Zúobr 031 
Materiál 039 
Nedokončená výroba a polotovary 040 
Pollledivlly 0445 
Dlouhodobé pohledávky 047 
Pohledávky z obchodních vztah!! 048 
Odložená dal\ová pohledávka 051 
Pohledávky - ost.atní 052 

Dlouhodobě poskytnuté zálohy 054 
Krátkodobé pohledávky 057 
Pohledávky z obchodních vztaht'.l 058 
Pohledávky - ostatní 061 

Stát - daňové pohledávky 064 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 
Jiné pohledávky 067 

Penilnfprostfedlty 075 
Peněžní prostřed ky v pokladně 076 
Peněžní prostřed ky na účtech 077 
I~ rozllienl aktiv 071 
Náklady příštích období 079 

31.12.2021 

Btutto l<ofekce Netto 

I 2 3 

336364 -56324 280040 
61889 -43829 110&0 
17739 -14191 3541 

15 958 -14 191 1 767 
15 958 -14 191 1 767 

1 781 o 1 781 
1 781 o 1 781 

44122 -29138 14414 
4 426 -4 392 34 
4 426 -4 392 34 

39 006 ·25 246 13 760 
690 o 690 
690 o 690 
28 o 28 
28 o 28 

272167 ·12495 260372 
56180 -6321 49159 

317 o 317 
55 863 ·6 321 49 542 

110301 ·6174 104127 
19 128 o 19 128 
8 899 o 8899 
9 696 o 9 696 

533 o 533 
533 o 533 

91 173 -6 174 84 999 
87 056 -6 174 80 882 
4 117 o 4117 
3 044 o 3044 
1 008 o 1008 

65 o 65 
106386 o 106316 

247 o 247 
106 139 o 106 139 
1608 o 1608 
1 608 o 1608 

31.12.2020 

Netto 

4 

308073 
14631 
3235 
2 444 
2 444 

791 
791 

113'6 
43 
43 

10 633 
690 
690 
30 
30 

291932 
32434 

549 
31 885 

148494 
18 181 
7990 
9 658 

533 
533 

130 313 
124 167 

6 146 
5 317 

752 
77 

111004 
248 

110 756 
1510 
I 510 



označ. PASIVA iád. 31.12.2021 31.12.2020 

• b C 5 6 

PASIVA CELKEM 082 280040 308073 
A. Vlastni kaanal 083 188017 186641 
A. L Z61dadni kaptil 084 42953 42953 
A. I . I. Základní kapitál 085 42 953 42 953 
A. D , IA& • kaoltll'°"' fandy 088 1952 1954 
A. li. 2. Kapitálové fondy 090 6 952 6 954 

A. II . 2. I. Ostatní kapitálové fondy 091 6 953 6 953 

A. II . 2. 2. Oceňovací rozdily z přecenění majetku a závazk1l ( +/-) 092 -1 1 

A. m. Fondy ze zllku 091 8591 8591 
A. III. I. Ostatní rezeJVní fondy 097 8 591 8 591 

A. IV, Vjsledek hoapodllr..ů mlnulýdl let C+ /·) OH 125197 123250 
A. rv. i. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let ( +/-) 100 125 697 123 250 
A. v. Visledek hOlpodar..ů bHného ůlletntho obdob( C + /·) 102 3824 4893 
a. +c. Cllf zdroje 104 92023 121432 
a. Rezervr 105 30821 31895 
B. 4, Ostatní rezervy 109 30 821 31895 
C. lMzlty 110 11202 89537 
C. L DloullocloWúvazliy 111 1304 1155 
C. I. 4. Závazky z obchodn íc:h vztah 1l 117 1 304 1 155 
C. D , Ktitti dabé Dvazky 121 598N 88382 
C. IL 3. Krátkodobé přijaté zálohy 131 o 977 

C. II. 4. Závazky z obchodních vztah1l 132 23 994 26 585 

C. II . 8, Závazky ostatní 136 35 904 60 820 

C. II. 8. I . Závazky ke společník/lm 137 o 8 429 
C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancOm 139 6 563 5 736 

C. II . e. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj ištění 140 3 635 3 224 

C. II . 8. s. Stát - daňové závazky a dotace 141 8 224 15 916 

C. II. B. 6. Dohadné účty pasivní 142 17 482 27 515 



Firma: Swero Hydroprojekt a.s. 

Identifikační člslo: 26475081 

Právní fonna: akciová společnost 
Předmět podnikáni: lnžený15ká finnost v investiční výstavbě, projektová činnost YI! výstavbě, prováděni staveb, Jejich zme, a odstraňováni 
Rozvahový den: 31. prosince 2021 
Datum sestaveni účetní závěrky: 6. dubna 2022 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
{v celych tisíóch Kč) 

oznal. TEXT řád. Siwt,a,ost v iátnlm obdob! 

1011 1020 

• b ( I 1 

I. Tržby z prodeje výrobk6 a služeb 01 237 061 259 741 
A. Výkonová spOtřeba 03 98820 100259 
A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 2822 2 679 

A. ) . Služby 06 95 998 97 580 

8. Změna stavu zásob vlastní činnosti ( + /-) 07 -16149 8113 

o. Osobní náklady 09 143022 141433 
D. ! . Mzdové náklady 10 104 1n 103 038 

D. 1. Náklady na sociální zabezpečen í, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 38 845 38 395 

D. 1. I. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 35 295 34 594 

D. 2. 2. Ostatní náklady 13 3 550 3 801 
E. Upravy hodnot v provozní oblasti 14 5 035 -691 
E. I. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 4 804 4 394 

E. I. I. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 4 804 4 394 

E. 2. Upravy hodnot zásob 18 -1508 -1 881 

E. 3. Upravy hodnot pohledávek 19 1 739 -3 204 

ID. Ostatníprovoznfvýnosy 20 3002 3357 
III. I. Trž.by z prodaného dlouhodobého majetku 21 331 41 

Ill. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 o I 

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 2 671 3 315 
F. Ostatní provozní náklady 24 3 250 7145 
F. 1. Z0statková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 496 2 
F. 2. Prodaný materiál 26 IS 7 
F. 3. Daně a poplatky 27 95 86 

F. 4, Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -1 074 5 028 
F. 5. Jiné provozní náklady 29 3 718 2 022 . Provoznl vjsledek '-'-lltřenl ( +/-) 30 6085 6139 
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 1 1 
VI. 2. ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 1 I 

vn. ostatní finanční výnosy 46 673 2 458 
K. Ostatní finanční náklady 47 1 549 2610 . Flnanóů výsleclelc tM.padl,i'enl ( + /·) 48 -175 -151 .. Vjsledelc hNpadltíenl pleci zdaninlm { +/-) 49 5210 6611 
L Daň z přfjmCI 50 1386 1795 
L I. Daň z příjm0 splatná 51 1 424 1276 

L 2. Daň z přfjm0 odložená ( +/-) 52 -38 519 .. Vysladek ,-.,odlli'enl po zdaninl ( + /-) 53 3124 4893 ... Vysledek ,-.,odllňml D úa!tnl období{+/-) 55 3824 4893 . I čistý obrat za účetní období = I. + JI. + III.+ IV.+ V. + VI. + VII. 56 240737 265 557 



A. 

A. 

A. 

A, 

A. 

A. 

A 

A. 

A. 

A. 

A. 

A 

A. 

A. 

A 

B. 

B. 
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c. 
c;_ 

C. 
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Firma: Sweco HydroproJekt a.s. 
ldentlflkačni ČÍSio: 26475081 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstavbě, projektová činnost ve výstavbě, prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni 

Rozvahový den: 31. prosince 2021 

Datum sestaveni účetní závěrky: 6. dubna 2022 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
(v celÝCh tis/cích Kč) 

oznal. TEXT Skutetno,,; v ~etnim otldobí 

2021 2020 

• b I 2 

PenHnl tDky z nravmnl annos11 
Očetnl zisk / ztr6ta pi'ed zdaninlm 5210 6611 

1. Upravy o nepeněžní operace: 4 125 4 298 
I. I . Odpisy stálých aktiv 4 804 4 394 
I. z. Změna stavu opravných položek a rezerv -843 -57 
l . 3. Zisk (-) / ztráta ( + J z prodeje stálých a ktlv 165 -39 
1. 5. Vyúčtované nákladové(+) a výnosové(-) úroky -1 -1 
l . 6. Upravy o ostatní nepeněžní operace o 1 . Čistý nantinf 1Dk z urovoznf linllNII Dfllll zdllninlm a zminaml DlilCOVlllho lcallltalU 9335 10"6 
2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu : 4 255 17 924 
2. I . Změna stavu pohledávek a přechodných účtO aktiv 40 278 15 459 
2. 2. Změna stavu záva2k0 a přechodných účtO pasiv -20 106 -s 842 
2. ) . Změna stilvu zásob -15 917 8 307 .. CIStv penHnl tok z provoml Bnnostl pi'ed zdaninlm 13590 28910 
4. Pi'ljaté úroky I 1 
s. Zaplacená daň z příjmO 866 -9 211 ... lad'li pentinl tok z nmvmnl &moll! 14457 19700 
I . Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -8 680 -3 558 
2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 331 41 ... Cistv pentinl tok z lnvestibú &IIOltl -8349 -3517 
I. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazkO z financování -8 280 -309 

2. Změna stavu vlastního kapitálu: -2446 o 
2. 6. Vyplacené podíly na zisku -2 446 o ... áAM pentinl tDky z flnllnail aMOBtt ·10726 ·309 

atd zvýienl / snllenl penHnlch lll'Mtfad~ a mnHnlch ekvlYalenttl ·4618 15174 
stav pentinlch prostfedlu'I a penilnlch ekvtvalent4 na polAtlw roku U1004 95130 
Stav peniinlch prostfedlu'I • peniinlch ekvlvalent4 na konci roku 106316 111004 



Firma: Sweco Hydroprojekt a.s. 

Jdentlfikačníď~o : 26475081 
Právní forma: allciová společnost 

Předmět podnikáni: Inženýrská činnost v investiční vystavbě, projektová činnost ve výstavbě, prováděni staveb, jejich změn a odstrc 
Rozvahový den: 31. pl'osince 2021 

Datum sestavení účetní závei(y: 6. dubna 2022 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
(V ce!Ých tis/cích Kč) 

rozdíly z 
přeceněni 

Ostatnl majetku a Ostatnl 
Základní kapitálové závazkO rezervní 

kapitál fondy (+/ -) fondy 

Z61tatiek k 1, lednu 2020 42 953 6953 o 1591 
Výsledek hospodaření za účetní období o o o o 
Přecenění o o I o 
Zflltatek k 31. aroainct 2020 42953 6953 1 1591 
Vypl;;cené podíly ria zisku o o o o 
Výsledek hospodaření za účetní období o o o o 
Přecenění o o -2 o 
Za.tatek k 31. prolind 2021 42953 6953 -1 1591 

Nerozdělený 

zisk nebo 
neuhrazená 
ztráta(+/-) Celkem 

123250 111747 
4 893 4 893 

o 1 
121143 116641 

-2446 -2446 

3 824 3 824 

o -2 

129521 181017 



Sweco Hydroprojekt a.s. 

Účetní závěrka 

31. prosince 2021 



Sweco Hydroprojekt a.s. 
Příloha účetní závěrky 
za rok končící 3l. prosince 2021 

1. Všeobecné informace 

1.1. Základní informace o Společnosti 

Sweco Hydroprojekt a.s. (dále „Společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326 dne 31. srpna 2001 a její sídlo je v Táborská 31, 140 16 Praha 4. 

Právní forma: Akciová společnost. Identifikační číslo: 264 75 081. 

Společnost vznikla dne 31. srpna 2001, a to jako jedna ze tří nástupnických společností společnosti 
HYDROPROJEKT a.s. 

Hlavním předmětem podnikání Společnosti je: 

• inženýrská činnost v investiční výstavbě, 
• projektová činnost ve výstavbě, 
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 
• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 
• posuzování vlivů na životní prostředí, 
• základní chemický rozbor (voda), 
• mikrobiologický rozbor (voda), 
• stanovení nerozpustných látek ve vodě, 
• zpracování dat, služby databank, správa sítí, 
• zprostředkování služeb v oblasti hardware a software, 
• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 
• výkon zeměměřičských činností 
• projektování elektrických zařízení, 
• plánografické a kresličské práce, 
• realitní činnost, 
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
• geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrologie, 
• činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, zemědělství a lesnictví, 

vodního hospodářství, životního prostředí a odpadového hospodářství, 
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 
• reklamní činnost a marketing 
• pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. 

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti. 

Představenstvo a dozorčí rada k 31. prosinci 2021: 

Představenstvo 

Dozorčí rada 

1 

funkce 
Předseda 

Místopředseda 

Členka 

Předseda 

Člen 

Člen 

jméno 
Ing. Jan Krejčík, Ph.O. 

Ing. Vladimír Mikule 

Ing. Nikola Gorelová 

Soren Lennart Hed 
Jan Erik Thulin 

Martina Soderstrom 
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Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, 
která se globálně rozšířila. Pandemie a zejména restriktivní opatření přijatá k omezení zdravotních 
dopadů způsobily narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit a v roce končícím 
31. prosince 2021 ovlivnily podnikání Společnosti. 

Epidemie COVID-19 neměla tak razantní dopad na výsledek hospodaření firmy především z důvodu 
struktury zakázek, kdy většina z nich je z prostředí Veřejného sektoru, které z velké většiny běželo 
jako dříve. Nejčastějším negativním projevem bylo posouváním termínů zakázek, což se finálně promítlo 
v poklesu obratu o cca 9 %. Došlo k nárůstu nákladů v oblasti nákupu hygienických potřeb a k nárůstu 
nákladů na IT vybavení ve Společnosti. Zároveň ale došlo k poklesu nákladů na vzdělávání, jelikož velká 
část vzdělávacích aktivit byla přesunuta na jiné období, zrušena, či nahrazena online verzi. 
Dále Společnost zaznamenala nárůst nemocnosti, a to zejména OČR. Jako pozitivní dopad Společnost 
vnímá zrychlení digitalizace procesů. 

Společnost v roce 2021 nečerpala žádné vládní programy na podporu v rámci Covid-19. 

2. Účetní postupy 

2.1 . Základní zásady zpracování účetní závěrky 

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro střední 
účetní jednotky a je sestavena v historických cenách. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu opatrnosti, používání historických 
(pořizovacích) cen, nezávislost účetních období, stálost metod, zákaz kompenzace, a to za předpokladu 
nepřetržitosti činnosti Společnosti. 

Při oceňování aktiv a závazkv a naplnění předpokladu trvání Společnosti vedení zvážilo dopady pandemie 
nového koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. 

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 
10 tis. Kč (5 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek. 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, 
které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě 
jeho předpokládané doby životnosti. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb 
odpočitatelných pro daňové účely. 

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován 
na základě změn očekávané doby životnosti. 

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, 
je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná 
částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. 

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. 
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do této kategorie majetku je zahrnut nákup software. DNM je odepisován od následujícího měsíce 
po měsíci zařazení po dobu 72 měsíců. 
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Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný 

• budovy, haly a stavby 
• stroje, přístroje a zařízení 
• dopravní prostředky 
• inventář 

OHM je odepisován po zařazení rovnoměrným odpisem podle stanovené doby životnosti ze vstupní ceny. 

Daňové odpisy 

Při uplatňování daňových odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Společnost postupuje 
podle§ 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. 

Účetní odpisy 

Dlouhodobý majetek je odpisován do nákladů formou rovnoměrných odpisů uvedené pro různé kategorie 
dlouhodobého majetku v následující tabulce: 

Kategorie majetku 
1-výpočetní technika 

2 - automobily 

Doba odpisování v letech 

2 - ostatní stroje a zařízení 

5 - technické zhodnocení u pronajatých kancelářských ploch 

Kategorie majetku odpovídají odpisovým skupinám dle zákona 586/1992 Sb. 

2.3. Dlouhodobý finanční majetek 

4 

6 

8 

z 

Na účtech dlouhodobého finančního majetku je účtován majetkový podíl ve společnosti HORTOP s.r.o. 
v Bratislavě ve výši 28 tis. Kč (1 ,1 tis . EUR). Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovacími 
cenami. Cenné papíry zachycené na účtu 063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému 
dni zachyceny v reálné hodnotě ve smyslu vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. 

2.4. Zásoby 

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena 
zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky 
nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého aritmetického průměru . 

Vlastní výrobky a nedokončená výroba (zakázky), jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými 
o opravnou položku. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a osobní náklady, poddodávky a podíl 
výrobní režie. 

2.5. Pohledávky 

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. 
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě inventarizace, pokud se prokáže, 
že ocenění aktiv neodpovídá reálnému stavu. 

• Daňově účinné opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny ve smyslu zák. 593/92 Sb. §8 
a Sa, §Se. 

• K rizikovým pohledávkám byly tvořeny kromě zákonných opravných položek i opravné položky 
účetní. V účetním období tvořila Společnost opravné položky k pohledávkám na základě 
inventarizace podle stáří pohledávky a dále podle posouzení míry rizika a předpokládané doby 
návratnosti. U pohledávek po splatnosti déle než 365 dní vytvořila opravné položky do výše 100 % 
a ve lhůtě 180-365 dní po splatnosti do výše 50 %. Společnost nevytváří opravné položky 
k pohledávkám za spřízněnými stranami. 
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2.6. Přepočet cizích měn 

Účetní operace prováděné během roku v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem 
České národní banky platným v den transakce. 

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 
kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty 
z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky 
vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kurzem zveřejněným 
Českou národní bankou k rozvahovému dni. 

2.7. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých 

Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného 
účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, 
se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření minulých let. 

2.8. Rezervy 

Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé k datu účetní závěrky. Společnost tvoří rezervy, 
pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit 
vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku. 

Společnost vytváří rezervu na závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. 
Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán 
jako krátkodobá pohledávka. 

2.9. Tržby 

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně 
z přidané hodnoty. 

2.10.Spřizněné strany 

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: 

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, 
kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, 

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, 
• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby 

blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, 
• dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky. 

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 11. 

2.11. Leasing 

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována 
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu 
trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou zveřejněny 
v příloze, ale nejsou zachyceny v rozvaze. 
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2.12. Úrokové náklady 

Úrokové náklady vyplývající z úvěrů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
jsou během doby kompletace majetku a jeho přípravy k používání aktivovány. Ostatní náklady spojené 
s úvěry jsou účtovány do nákladů. 

2.13. Odložená daň 

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva 
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, 
pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. 

2.14. Přehled o peněžních tocích 

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty 
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou 
částku hotovosti. 

2.15. Následné události 

Dopad události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, 
které existovaly k rozvahovému dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
a jejich dopady kvantifikovány v přiloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 

3. Dlouhodobý nehmotný majetek 

(tis. Kč) 
Pořizovací cena 
Ocenitelná práva 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

Celkem 
Oprávky 
Ocenitelná práva 

Celkem 

Zi'tstatková hodnota 

(tis. Kč) 

Pořizovací cena 
Ocenitelná práva 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

Celkem 

Oprávky 
Ocenitelná 12ráva 

Celkem 
Zůstatková hodnota 

s 

1. ledna 2021 

16 965 

791 
1 6 

1. ledna 2020 

17 896 

273 

18162 

- 1180,3 

80 

3 366 

Přírůstky/ 

přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2021 

o -1007 15 958 

990 o l 781 

o -1 00 1 9 

-673 1003 

-6 1 oo· 

Přírůstky/ 

řeúčtování rosince 2020 

119 - 1050 16 965 

518 o 221 

63z -105;0 1zzs6 

- 768 1050 - 11521 

- 68 10 O 21 

3 2 35 
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Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2021 byly účtovány ve výši 673 tis. Kč (v roce 2020 

ve výši 768 tis. Kč). 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se vstuprú cenou nižší než 10 tis. Kč je veden v operativní evidenci. 

4. Dlouhodobý hmotný majetek 

Přírůstky/ 

{tis. Kč) 1.. ledna 2021 ~řeúčtování Vyfazeni ;p. ~rosince 2021 

Pořizovací cena 
Stavby 4426 o o 4426 
Hmotné movité věci a jejich soubory 35969 7741 -4 704 39006 
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 620 o o 620 
Celkem éf:1 085 z741 - éf: 70éf: élél 122 
Oprávky 
Stavby -4383 -9 o -4 392 
Hmotné movité věci a jejich soubo!:}'. -25 336 - ,p22 'í 2l2 -š246 
Celkem - 2 2 z 19 -4131 4 212 - 29 638 

Zůstatková hodnota 11366 14484 

Přírůstky/ 

(tis. Kč) 1. ledna 2020 řeúčtování 1. rosince 2020 

Pořizovací cena 
Stavby 4426 o o 4426 
Hmotné movité věcí a jejich soubory 36330 2 816 -3 177 35969 
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 690 o o 620 
Celkem 1 6 2 816 - 1 108 

Oprávky 
Stavby -4 373 -10 o -4 383 
Hmotné movité věci a jejich soubo!:}'. - 2'1 s2s - 3 616 3 1zs - 2S 336 
Celkem - 22 268 -3 626 3175 - 2 2 z12 
Zůstatková hodnota 121z8 11366 

Společnost pořizuje majetek pouze nákupem. K úbytku DHM dochází prodejem nebo likvidací, případně 
zúčtováním škody. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zúčtované do nákladů za rok 2021 činí 4 131 tis. Kč. (v roce 
2020 činily 3 626 tis. Kč). 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek neuvedený v rozvaze je majetek, jehož vstuprú cena je nižší 
než s tis. Kč,je evidován podle odpisového plánu společnosti pouze v operativní evidenci. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vedený v operativní evidenci je v hodnotě 8 677 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2020 byl v hodnotě 9 583 tis. Kč). 

Pro účely výpočtu daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku je použita rovnoměrná metoda. 
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5. Dlouhodobý finanční majetek 

V roce 2006 Společnost vložila 17% podíl do společnosti HORTOP s.r.o. v Bratislavě ve výši 28 tis. Kč 
(tj. 1,1 tis. EUR). 

6. Zásoby 

(tis. Kč) 1. rosince 2021 1 . rosince 2020 

Materiál 

Nedokončená výroba 

Celkem 

Opravná položka k nedokončené výrobě 

Celkem 

317 

55 863 

Materiál představují převážně kancelářské potřeby a záložní PC. Nedokončenou výrobu tvoří 
rozpracované zakázky k 31. prosinci 2021 oceněné ve výši přímých a režijních nákladů. 

7. Pohledávky 

549 

39 714 
026 

-z 829 

2 

Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2021 činily 11 569 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 17 227 tis. Kč). 

Pohledáv za odběrateli (účet 11 v tis. Kč 1. rosince 2021 31. rosince 2020 

do splatnosti 

do3odnů 

do90 dnů 
do 180 dnů 

do365dnů 

pohledávky v konkurzním řízení (nad 365 dní\) 

72 089 

2055 

150 

117 
2 652 

6595 

107 918 

4844 

2409 

3 825 

509 

5640 
Celkem 125145 

Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2021 činila 6174 tis. Kč {k 31. prosinci 2020: 4 435 tis. Kč). 

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než s let. 

Společnost disponuje zajištěním ve formě bankovního depozitu ve výši 3 658 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 
1158 tis. Kč). 

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze. 

8. Vlastní kapitál 

Společnost je plně vlastněna společností SWECO Centra] Europe AB, zapsanou ve Švédském království, 
a mateřská společnost celé skupiny je společnost SWECO AB, zapsaná ve Švédském království. 

Společnost má základní kapitál v celkové nominální hodnotě 42 953 tis. Kč. Kmenové akcie Společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s. o celkové nominální hodnotě 42 953 tis. Kč mají formu 10 kusů kmenových 
listinných akcií na jméno jediného akcionáře, každá v hodnotě 4 295 tis. Kč. 

Společnost je součástí jediného konsolidačního celku, jehož mateřskou společnosti je SWECO AB 
se sídlem 100 26 STOCKHOLM, BOX 34044. 

Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny SWECO je možné získat v sídle mateřské společnosti. 

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku, možnosti nevytvářet povinně 
rezervní fond však nevyužila. 
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Sweco Hydroprojekt a.s. 
Příloha účetní závěrky 
za rok končící 31. prosince 2021 

Rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle Stanov a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, 
ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. 

Dne 27. května 2021jediný akcionář schválil účetní závěrku Společností za rok 2020 a rozhodl o rozdělení 
zisku za rok 2020 ve výši 4 893 tis. Kč následovně: částku ve výši 2 446 tis. Kč jako výplatu dividendy 
jedinému společníkovi; částku 2 447tis. Kč jako převod na účet nerozděleného zisku minulých let. 

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdělení zisku za rok 2021. 

9. Rezervy 

Zákonné rezervy ve smyslu zák. č. 593/ 1992 Sb. k 31. prosinci 2021 an.i 31. prosinci 2020 nebyly tvořeny. 

Vytvořené rezervy představují zejména rezervu na ztrátové projekty ve výši 30 052 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2020: 31 013 tis. Kč) a rezervu na nevyčerpanou dovolenou ve výši 769 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2020: 776 tis. Kč). 

Rezerva na daň z příjmu ve výši 1 394 tis. Kč vytvořená k 31. prosinci 2021 (k 31. prosinci 2020: 
908 tis. Kč) byla započtena se zálohami na daň z příjmů ve výši 4 325 tis. Kč zaplacené Společností 
k 31. prosinci 2021 (k 31. prosinci 2020: 6 129 tis. Kč). 

(tis. Kč) 1. ledna 2021 Tvorba 1. rosince 2021 

Rezerva na rizika a ztráty 

Rezerva na rekonstrukci 

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 

Ostatní reze celkem 

31 013 
106 

6 412 - 7 373 
o -106 

o -z 

10. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky 

30 052 

o 

262 
o 821 

Závazky z obchodních vztahů po splatnosti k 31. prosinci 2021 činily 9 675 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 
5 794 tis. Kč). 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly kryty věcnými zárukami a nemají splatnost 
delší než 5 let. 

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o pronájmu 
k 31. prosinci 2021, činila 27 595 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 10 453 tis. Kč). 

Společnost k 31. prosinci 2021 poskytla následující věcné záruky, které nejsou vykázány v rozvaze: 

• bankovní garance ve výši 4 103 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 2 871 tis. Kč) s platností 
do 31. března 2025, 

• příslib neplatební záruky za dobré provedení smlouvy ve výši 5 ooo tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 
o tis. Kč) s platnosti do 5. června 2022. 

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci 2021. 
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Sweco Hydroprojekt a.s. 
Příloha účetní závěrky 
za rok končící 31. prosince 2021 

11. Transakce se spřízněnými stranami 

SWECO SWECO SWECO SWECO 
2021 Sverige Enviroment Denmark SWECO SWECO UK SWECO 
{tis. Kč} AB AB A[S GmbH Norge Limited AB 

Výnosy 
Prodej služeb 11:i2 o o JlZ o 
Celkem 1 2 o o l o 
Náklady 
Nákup služeb 111 o o o o 362 10 391 
PoI!latkv za řízení SI!olečnosti o o o o o o l 811 
Celkem 111 o o o o 362 12 235 

SWECO SWECO SWECO 
2020 SWECO Enviroment Denmark SWECO SWECO UK SWECO 
{tis. Kč) RailAB AB A[S GmbH Norge Limited AB 

Výnosy 
Prodej služeb 2002 o 9 189 - 21z 61 o o 
Celkem 2 002 o 2182 -21z 61 o o 
Náklady 
Nákup služeb o o o o o 465 8 519 
Poplatky za řízení Společnosti o o o o o o l 805 

Celkem o o o o o 65 103 

SWECO SWECO 
31. prosince 2021 SWECO UK SWECO SWECO Sverige 
(tis. Kč) AB Lirnited Denmark GmbH AB 

Pohledávky 
Pohledávky z obchodních v-ztahťl o o 22J o J26 
Celkem o o o 6 

Závazky 
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku 449 30 o o 
Z toho: 

Nevyplacená dividenda o o o o o 
Závaz!5,y z obchodních vztahů 41:9 o o o 30 

Celkem o o o o 

SWECO 
31. prosince 2020 SWECO UK SWECO SWECO SWECO 
(tis. Kč) AB Limited Danmark GmbH RailAB 

Pohledávky 
Pohledávh z obchodních vztahů o o 11::iZ 101 282 

Celkem o o 1:1:sz 101 282 

Závazky 
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku 8892 434 o o o 
Z toho: 

Nevyplacená dividenda 8429 o o o o 
ZávazISY z obchodních v-Ltahů :46J 43:l o o o 

Celkem 8 892 434 o o o 

Členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. 

9 



Sweco Hydroprojekt a.s. 
Příloha účetní závěrky 
za rok končící 31. prosince 2021 

12. Zaměstnanci 

Mzdové náklady vedoucích zaměstnanců 

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 

Náklady na sociální zabezpečení 

Ostatní sociální náklady 

Osobní náklad celkem 

očet 

12 

148 

160 

2021 2020 

tis. Kč očet tis. Kč 

16748 12 16518 

87429 162 86520 

35295 34 594 

3 55° 
l 022 

Vedoucí zaměstnanci zahrnují členy představenstva a zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům 
statutárního orgánu. 

Společnost v souladu s §39b odst. 6 pism. d) prováděcí vyhlášky 500/2002 nevykazuje odměny 
statutárního orgánu zvlášť. 

13. Daň z příjmů 

Daňový náklad zahrnuje: 

(tis. Kč) 

Splatnou daň (19 %) 

Odloženou daň 

Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznáni 

Celkem daňový náklad 

2021 

1394 
-38 

30 

I 386 

2020 

908 

519 

368 

1795 

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2021 a následující). 

Odloženou daňovou pohledávku ( +) / závazek (-) lze analyzovat následovně: 

(tis. Kč) 

Odložený daňový závazek (-) / pohledávka ( +) z titulu: 
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku 

rezerv a opravných položek 

ostatních přechodných rozdílů 

Čistá odložená daňová ohledávka 

14. Následné události 

1. rosince 2021 

- 321 

7 548 

2469 

9696 

1. rosince 2020 

-284 

7 452 

2490 
6 8 

Koncem února 2022 pokračující politické napětí mezi Ruskem a Ukrajinou eskalovalo v konflikt 
s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu. Celosvětovou reakcí na ruské porušení mezinárodního práva 
a agresi vůči Ukrajině bylo uvalení rozsáhlých sankcí a omezení podnikatelské činnosti. Tyto skutečnosti 
považujeme za neupravující následné události. Celkový dopad posledního vývoje se projevil zvýšenou 
volatilitou na finančních a komoditních trzích a dalšírni důsledky pro ekonomiku. Podnikatelská rizika 
zahrnující nepříznivé dopady ekonomických sankcí uvalených na Rusko, přerušení podnikání (včetně 
dodavatelských řetězců), zvýšený výskyt kybernetických útoků, riziko porušení právních a regulatorních 
pravidel a mnoho dalších je obtížné posoudit a jejich celkový vliv a možné účinky nejsou v tuto chvíli 
známy. 
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Sweco Hydroprojekt a.s. 
Příloha účetní závěrky 
za rok končící 31. prosince 2021 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní 
závěrku k 31. prosinci 2021. 

6. dubna 2022 

Ing. Nik 
členk edstavenstva 
spo v osti Sweco Hydroprojekt a.s. 
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ODDÍL I. 
OSOBY PROPOJENÉ 

Podle informací dostupných představenstvu Společnosti jednajícímu s péčí řádného 
hospodáře byla společnost po celé Rozhodné období součástí skupiny, ve kterém 
je ovládající osobou Sweco AB (dále jen „Skupina"). Údaje o osobách náležejících 
do Skupiny se uvádí k 31. prosinci 2021, a to dle informací dostupných statutárnímu orgánu 
společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře. Struktura vztahů ve Skupině je graficky 
znázorněna v Příloze č. 1 . 

1. Ovládaná osoba 

Společnost 

se sídlem na adrese 

IČO: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

Táborská 31 , 14016 Praha 4 

26475081 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326. 

zastoupená Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D. ve funkci předsedy představenstva a Ing. Nikolou 

Gorelovou ve funkci člena představenstva 

(dále "ovládaná osoba"). 

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména konzultační a projektovou 

činností. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. 

2. Ovládající osoba 

Společnost 

se sídlem na adrese 

IČ: 

SWECO Centra/ Europe AB (dále SWECO CE AB) 

Box 34044 

100 26 Stockholm 

Švédsko 

556633-5831 

zastoupená paní Asa Bergman, generální ředitelkou. 

(dále "ovládající osoba"). 

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména konzultační a projektovou 

činností. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti . 
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Další ovládající osoba je SWECO AB, která nepřímo ovládá Společnost 

prostřednictvím společnosti SWECO CE AB 

Společnost 

se sídlem na adrese 

IČ: 

SWECOAB 

Gjorwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm 

Švédsko 

556542-9841 

zastoupená paní Asa Bergman, generální ředitelkou. 

Další propojená osoba poskytuje služby v oblasti řízení, marketingu, IT, školeni a poskytuje 

licence v souladu se smlouvou Microsoft Enterprise Agreement všem společnostem 

SWECO Group. 

3. Další propojené osoby 

Další propojené osoby, které jsou ve shodném postaveni jako ovládaná osoba. 

Tyto společnosti mají shodnou ovládající osobu a jediného akcionáře, a to SWECO AB. 

Další propojená osoba, se kterou měla společnost v rozhodném období transakce 

Společnost 

se sídlem na adrese 

IČ: 

zastoupená 

paní Julia Zantke, ředitelkou. 

Sweco GmbH 

Karl-Ferdinand-Braun-Stra'1e 9, BREMEN 

Germany 

HRB21768 

Další propojená osoba, se kterou měla společnost v rozhodném období transakce 

Společnost 

se sídlem na adrese 

IČ : 

zastoupená 

Sweco Sverige AB 

Postbox PG1281 , FAGERSTA 

Sweden 

556767984901 

paní Ann-Louise Lokholm-Klasson, ředitelkou. 

Další propojená osoba, se kterou měla společnost v rozhodném období transakce 

Společnost 

se sídlem na adrese 

IČ: 

zastoupená 

panem Dariush Rezai, ředitelem. 

Sweco Danmark AIS 

Granskoven 8, GLOSTRUP 

Denmark 

48233511 
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Další propojená osoba, se kterou měla společnost v rozhodném období transakce 

Společnost 

se sídlem na adrese 

IČ: 

zastoupená 

panem Max Joy, ředitelem . 

Sweco UK Limited 

Mansion Gate Drive, LEEDS 

United Kingdom 

41806407 

ODDÍL li. 
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

1. Způsob ovládání 

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby - Sweco Hydroprojekt a.s., jejichž podíl činí 

100 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládající osoba může prosadit jmenování, 

volbu, odvoláni většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem , 

nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby. 

ODDÍL Ill. 
ROZHODNÉ OBDOBÍ 

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2021 

do 31. prosince 2021. 
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ODDÍL IV. 
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ 

MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

Smlouvy uzavřené mezi Společností a Ovládající osobou a mezi Společností a jinými osobami 
ovládanými Ovládající osobou, které byly v Rozhodném období platné: 

1. Obchodní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 

Název smlouvy (dohody): 

Dohoda mezi ovládanou a ovládající osobou: Sweco Hydroprojekt a.s. a SWECO AB 

(číslo objednávky nebo jiná identifikace/datum) : 

1. Dohoda o výpůjče licencí AutoDesk 

2. Group IT Support Services Agreement ze dne 21.12.2016 (číslo smlouvy 1701076006) 

3. Central Management Support Services Agreement 2016 ze dne 21.12.2016 (číslo smlouvy 

1701066006) 

4. Dohoda o pojištěni 

Smluvní strany: 

Sweco Hydroprojekt a.s .; SWECO AB 

Předmět dohody: 

(smluvní cena/platební podmínky) 

1. Výpůjčky licencí AutoDesk ve výši 2 881 tis. Kč (plátce Sweco Hydroprojekt a.s.) 

2. Poskytování služeb v oblasti řízení , marketingu, IT, školení, výběru členů managementu, 

včetně poskytnutí Microsoft licencí ve výši 7 411 tis. Kč (plátce Sweco Hydroprojekt a.s.) 

3. Central Management Services 2021 and Royalty fee 2021, ve výši 71 556 EUR (1 844 tis. Kč) 

- plátce Sweco Hydroprojekt a.s. 

4. Cyber/digital pojištěni, pojištěni profesní odpovědnosti ve výši 99 tis. Kč (plátce Sweco 

Hydroprojekt a.s.) 

Doba plnění předmětu dohody: 

1. 1-12/2021 

2. 1-12/2021 

3. 1-12/2021 

4. 1-12/2021 

Název smlouvy (dohody): 

Dohoda mezi ovládanou a propojenou osobou Sweco Hydroprojekt a.s. a Sweco GmbH 

(číslo objednávky nebo jiná identifikace/datum) : 

1. Objednávka č. 1201910100 ze dne 2. 9. 2020 

Smluvní strany: 

Sweco Hydroprojekt a.s., Sweco GmbH 
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Předmět dohody: 

(smluvní cena/platební podmínky) 

1. TDD skládky odpadů CZ a SK (plátce Sweco GmbH), cena dle objednávky 9 720 EUR 

(254 tis. Kč) 

Doba plnění předmětu dohody: 

1. 01/2021 

Název smlouvy (dohody): 

Dohoda mezi dalšími propojenými osobami Sweco Hydroprojekt a.s. a Sweco Sverige AB 

(číslo objednávky nebo jiná identifikace/datum) : 

1. Objednávka z 5. 7. 2018; pro rok 2019 objednávka ze dne 28.1.2019 a dále pak smlouva 

2199300100 z 19.11.2019. V roce 2020 - smlouva 2209020100 z 31 .3.2020 dále pak v roce 

2021 objednávka 2219010100 ze dne 24.2.2021 . 

Smluvní strany: 

Sweco Hydroprojekt a.s., Sweco Sverige AB 

Předmět dohody: 

(smluvni cena/platební podmínky} 

1. Fakturace dle hodinové sazby na zakázkách ve výši 577 718 SEK (1 452 tis . Kč) - plátce 

SWECO Sverige AB 

2. Objednávka 12-0020-0198 - školení BIM ve výši 43 758 SEK (111 tis. Kč) - plátce Sweco 

Hydroprojekt a.s. 

Doba plnění předmětu dohody: 

1. 01-12/2021 

2. 01 , 07, 10, 12/2021 

Název smlouvy (dohody): 

Dohoda mezi dalšími propojenými osobami Sweco Hydroprojekt a.s. a Sweco Danmark A/S 

(číslo objednávky nebo jiná identifikace/datum): 

1. Smlouva 1189030100 uzavřená dne 21 .1.2018 

2. Smlouva 1189110100 uzavřená dne 15.11 .2018 

3. Smlouva 1199030100 uzavřená dne 4.9.2019 

4. Smlouva 1209040100 uzavřená dne 5.11 .2020 

Smluvní strany: 

Sweco Hydroprojekt a.s., Sweco Danmark A/S 

Předmět dohody: 

(smluvní cena/platební podmínky) 

1. TV-9 Masterplan HCMC (plátce Sweco Danmark A/S) ve výši 11 424 EUR (300 tis. Kč) 

2. SHIFT Project Sri Lanka {plátce Sweco Danmark A/S) ve výši 255 515 EUR (6 534 tis. Kč) 

3. Tokmok Kyrgyz Republic (plátce Sweco Danmark A/S) ve výši 91 500 EUR (2 332 tis. Kč) 

4. IPPF - Kazakhstan (plátce Sweco Danmark A/S) ve výši 14 700 EUR (378 tis. Kč) 
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Doba plnění předmětu dohody: 

1. 07, 09/2021 

2. 03-12/2021 

3. 03,06,09, 12/2021 

4. 12/2021 

Název smlouvy (dohody): 

Dohoda mezi dalšimi propojenými osobami Sweco Hydroprojekt a.s. a Sweco UK Limited 

(čís/o objednávky nebo jiná identifikace/datum): 

1. Smlouva 1201490100 z 3.6.2020 

2. Objednávka 1159051900 ze dne 30.6.2021 

3. Smlouva 1219020100 z 16.09.2021 

Smluvní strany: 

Sweco Hydroprojekt a.s. a Sweco UK Limited 

Předmět dohody: 

(smluvní cena/platební podmínky) 

1. BIM Strategy lmplementation - Project fee (plátce Sweco Hydroprojekt a.s.) ve výši 7 863 GBP 

{234 tis. Kč) 

2. Konzultační činnost MVE v UK (plátce Sweco Hydroprojekt a.s.) ve výši 4 289 

{128 tis. Kč) 

3. Due diligence - datová centra Praha (plátce Sweco UK Limited) ve výši 12 480 

(317 tis. Kč) 

Doba plnění předmětu dohody: 

1. 02,05/2021 

2. 08/2021 

3. 09/2021 

V rozhodném období již nebyly uzavřeny mezi propojenými osobami žádné další smlouvy o dílo, 

smlouvy o půjčce , smlouvy mandátní, smlouvy o postoupení pohledávek nebo dohody 

o vzájemném započtení pohledávek, o uznání dluhu a splátkách nebo dohoda o narovnání. 

Vztahy mezi ovládanou a ovládající společností přinášejí Sweco Hydroprojekt a.s. nejen výše 

uvedené výhody nákupu licencí MS, ale i výhody plynoucí z příslušnosti ke Sweco Group, 

zejména získáváni know how, a tím vyšší možnosti prosazení se na zahraničních trzích . 

Využíváme nástroje skupiny Sweco pro vzdělávání zaměstnanců jako je Sweco Next Generation, 

pro interní řízení společnosti Sweco Barometer a Sweco Talk, software pro sledováni 

a vyhodnocování ekonomiky a reportingu, a dále informace předávané v rámci manažerských 

meetingů a obecně synergii při obchodní činnosti v zahraničí. 

Společnosti nevyplývají z účasti ve Skupině nevýhody. Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou 

pro Společnost žádná rizika. 
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2. Jiné smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 

V rozhodném období nebyly uzavřeny mezi propojenými osobami žádné smlouvy podle 

občanského zákoníku, jako např. smlouva o zřízení zástavního práva, smlouva o převzetí 

dluhu, smlouva o vzniku věcného břemene k nemovitosti, směnná smlouva, smlouva 

o postoupení pohledávky. 

3. Smlouvy týkající se cenných papírů 

V rozhodném období nebyly uzavřeny mezi propojenými osobami žádné smlouvy týkající 

se cenných papírů jako např. smlouva obstaravatelská, smlouva o úschově, správě , uložení 

a obhospodařování cenných papírů, smlouva o zastavení cenných papírů , smlouva o půjčce 

cenných papírů. 

Na základě smluv uzavřených v rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami 

ze Skupiny, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob 

uskutečněna Společností v rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma. 

ODDÍL V. 
PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

Během rozhodného období neučinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných 

osob žádné právní úkony a ostatní opatření, která se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního 

kapitálu Společnosti ve výši 18 664 tis. Kč zjištěného podle poslední účetní uzávěrky sestavené 

k 31 . prosinci 2020. 

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob je 

uveden v oddílu IV. 

ODDÍL VI. 
OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

V rozhodném období nebyla přijata žádná opatřen í. 

ODDÍL VII. 
DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

1. Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti , které jsou součásti obchodního 

tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly 

za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob, označeny. Dále jsou 

to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti 

s jinými informacemi nebo skutečnostmi vést k újmě jakékoliv z propojených osob. 
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2. Z důvodu , aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto 

oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu: 

► informace o výsledcích marketingového průzkumu realizovaného ovládanou osobou 

ve prospěch propojených osob; 

► informace o projektech směřujících k získáni kapitálového podílu ve vybraných 

obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba. 

ODDÍL VIII. 
ZÁVĚR 

Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, tj. společností 

Sweco Hydroprojekt a.s. a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provede 

kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je 

povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva její nedílnou součástí. 

Představenstvo prohlašuje, že poskytlo veškeré, úplné a správné podklady k ověření ve smyslu 

§ 82 ZOK a v souladu s nejlepším vědomím a že po datu zprávy o vztazích nenastaly žádné 

události, které by vyžadovaly její úpravu. Společnosti nevznikla z uvedených obchodních případů 

žádná újma. 

V Praze, dne 31 . března 2022 

Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby: 

Jméno, příjmení, funkce 

Jméno, příjmení, funkce 
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