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A. Základní údaje o společnosti 

k 31. 12. 2019 
 

 
Obchodní firma:  PGH, a.s. 
 

Sídlo:    Praha 3, Jeseniova 1196/52, PSČ 130 00 
 

Obchodní rejstřík:  vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1225  
 

IČ:    452 44 987      
 

Právní forma:   akciová společnost 
 

Datum založení společnosti: Společnost PGH, a.s. byla založena podle zakladatelské listiny dne          
16. 12. 1991. Po splacení předepsané části základního jmění (kapitálu) 
byla dne 10. 1. 1992 společnost zapsána do obchodního rejstříku. 

 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

 

Akcie:  18.383 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 110,- Kč     

 

Základní kapitál:  2.022.130,- Kč 
 
 

 

 

B.   Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a organizačním uspořádání 
společnosti 

 
Představenstvo: 
 

jediný člen představenstva: JUDr. Vladimír Koubek, nar. 1. 2. 1955, bytem Hluboká nad Vltavou, 
Topolová 1313, PSČ 373 41 

 
Jednání za společnost: Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva 

samostatně.    
 
Dozorčí rada: 
 

jediný člen dozorčí rady: Ing. Jiří Pomikálek, nar. 19. 10. 1953, bytem České Budějovice 7, Sadová 
2134/30, PSČ 370 07 

 
 

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným změnám ve složení představenstva a dozorčí rady. 
 
Společnost PGH nevyplatila v roce 2019 žádné odměny členům orgánů společnosti. 
 

Člen představenstva ani člen dozorčí rady společnosti nevlastnili žádné akcie PGH, a.s. 
 

Ve sledovaném roce nebyly mezi společností PGH, a.s. na straně jedné a členy orgánů společnosti na 
straně druhé uzavřeny žádné významné obchody, úvěry, záruky za úvěry, ani jiné peněžní vztahy.  
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Vedení a organizační uspořádání společnosti:  
 
 

V čele vedení společnosti stojí jediný člen představenstva, pan JUDr. Vladimír Koubek. 
 

Společnost PGH, a.s. neměla v průběhu roku 2019 žádného stálého zaměstnance.  
 

Kromě sídla v Praze má společnost provozní pracoviště na adrese České Budějovice, tř. 28. října 
1295/19. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
 

 
C.  Údaje o základním kapitálu a akciích 
 

 
Zapsaný základní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 činí 2.022.130,- Kč a je celý splacen. 
 

Základní kapitál je rozdělen na 18.383 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 110,- Kč každé jedné akcie.  
 

Akcie společnosti jsou volně převoditelné a převod mezi jednotlivými akcionáři a nabyvateli není nijak 
omezen. Žádná z akcií PGH, a.s. není přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo 
zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 

 

Akcie společnosti jsou cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a 
stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. 
V uplynulých třech letech však společnost akcionářům žádné podíly na zisku nevyplácela. 
 
V uplynulých 10 letech nebyla vyhlášena žádná veřejná nabídka převzetí akcií PGH, a.s. činěná třetími 
osobami, ani společnost PGH, a.s. neučinila žádnou veřejnou nabídku převzetí akcií jiné společnosti.  
 

Společnost PGH, a.s. je ovládána společností C.S. commerce service, a.s., IČ 25185331, se sídlem                  
tř. 28. října 1295/19, 370 01 České Budějovice, která k 31. 12. 2019 vlastnila 81,03 % akcií PGH, a.s. 
Tento rozhodující podíl ve společnosti PGH, a.s. přešel na C.S. commerce service, a.s. v důsledku 
realizované přeměny - rozdělení odštěpením sloučením mezi původní ovládající společností C.S. invest 
GROUP a. s., IČ 25186299, jako rozdělovanou společností na straně jedné, a společností C.S. commerce 
service, a.s., jako nástupnickou společností na straně druhé, s datem účinnosti přeměny 1. 9. 2017 a 
rozhodným dnem 1. 1. 2017. 
 

Společnost PGH, a.s. k 31. 12. 2019 nevlastnila žádné vlastní akcie, ani neměla podíl na hlasovacích 
právech v žádné jiné společnosti. 

 
D.   Informace o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 

 
Charakteristika činnosti společnosti a její postavení na trhu 
 

Do předmětu podnikání společnosti PGH, a.s. patří především poradenská činnost pro obchod a investice 
a dále zprostředkovatelská činnost v oblasti investic a obchodu a koupě zboží za účelem jeho dalšího 
prodeje a prodej.  
 

V minulosti poskytovala společnost některé poradenské služby a výkony především společnosti               
C.S. commerce service, a.s., náležející do stejného kapitálového uskupení. Avšak poté, kdy došlo na 
českém trhu k výraznému poklesu poptávky po poradenských službách, už nemohla být společnost PGH, 
a.s. na poli poradenské práce využívána tak, jako v předchozích obdobích. V důsledku tohoto stavu byla 
následně ekonomická činnost společnosti téměř úplně utlumena a nedaří se její činnost prozatím oživit. 
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Aktiva společnosti 
 

Aktiva společnosti byla k 31. 12. 2019 evidována v celkové výši 761 tis. Kč.  
 

Oběžná aktiva představovala částku 761 tis. Kč, která se skládá z peněžních prostředků na bankovním 
účtu a v pokladně společnosti ve výši 261 tis. Kč (cca 34 %) a z pohledávek v hodnotě 500 tis. Kč (cca      
66 %), které jsou tvořeny hodnotou finančních prostředků svěřených na základě smlouvy o svěřenectví a 
správě ovládající společnosti C.S. commerce service a.s. pro zajištění jejich výhodnějšího úročení. 
 

Společnost nevlastnila k 31. 12. 2019 žádný hmotný, nehmotný ani finanční dlouhodobý majetek. 
 

Společnost neevidovala 31. 12. 2019 ve svém účetnictví žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 
 
 
Pasiva společnosti 
 

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 činil 2.022 tis. Kč. Hodnota vlastního kapitálu pak 
představovala částku 680 tis. Kč a oproti předchozímu roku poklesla o cca o 16 %. 
 

Hodnota cizích zdrojů k 31. 12. 2019, tvořená výhradně krátkodobými závazky z obchodních vztahů, 
činila 81 tis. Kč. Společnost neměla k tomuto datu žádné bankovní úvěry ani přijaté finanční výpomoci. 
 

V účetnictví společnosti nebyly k 31. 12. 2019 evidovány žádné splatné závazky vůči OSSZ, zdravotním 
pojišťovnám či finančnímu úřadu. Společnost k tomuto datu neeviduje ani žádné jiné závazky po lhůtě 
splatnosti. 
 

Přehled o vývoji aktiv a pasiv PGH, a.s. za poslední 3 roky  (údaje v tis. Kč) 
 

 Stav k 31.12. daného roku 2017 2018 2019 

1 Aktiva celkem 941 893 761 

2 
Pohledávky celkem, z toho dlouho-
dobé pohl. z obchodního styku 

3 / 500  0 / 500  0 / 500  

3 Vlastní kapitál 939 812 680 

4 Základní kapitál 2.022 2.022 2.022 

5 Závazky celkem (cizí zdroje) 2 81 81 

7 
Hodnota vlastního kapitálu 
připadajícího na akcii 

0,051 0,044 0,037 

8 Hospodářský výsledek po zdanění - 74 - 126 - 132 

 
 
Struktura činnosti společnosti, výnosy, náklady 
 

Výnosy z činnosti společnosti dosáhly za rok 2019 celkové výše necelých 3 tis. Kč a byly tvořeny 
výhradně výnosovými úroky z finančních prostředků společnosti.  

 

Celková výše nákladů společnosti připadajících na dosažené výnosy za rok 2019 činila 135 tis. Kč a 
jednalo se o náklady na služby, a to zejména nájemné a služby spojené s nájmem, náklady na vedení 
účetnictví a daňové poradenství a náklady spojené s přípravou valné hromady společnosti.  
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Po roce 2011 společnost PGH, a.s. začala pociťovat významný pokles poptávky po poradenských 
službách na českém trhu, což se projevilo v zásadním poklesu tržeb společnosti a následně vedlo 
k utlumení činnosti společnosti na minimum a doposud se ji nepodařilo znovu oživit. Nezbytné náklady na 
provoz společnosti tak ve sledovaném období převýšily dosažené výnosy a společnost uzavřela své 
hospodaření za rok 2019 se ztrátou. 
 

 
Výsledek hospodaření za rok 2019 
 

Společnost PGH, a.s. vykázala za rok 2019 ve svém účetnictví výsledek hospodaření – ztrátu – v částce               
-132 tis. Kč. 

 
Strategie hospodářské činnosti a očekávaný vývoj hospodaření v budoucím období 
 

V první polovině roku 2020 došlo k výraznému propadu v ekonomice České republiky i v ostatních 
evropských států, a to v důsledku opatření přijatých v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru. 
Tento propad se pochopitelně promítl i do situace na českém trhu poradenských služeb, který již dříve 
dlouhodobě spíše stagnoval. Za této situace bude obzvlášť těžké zvrátit současný nepříznivý stav 
hospodaření společnosti. Přesto se vedení společnosti pokusí znovu nastartovat činnost PGH, a.s. 
získáním nových zakázek, případně prověří možnosti dalšího fungování společnosti PGH, a.s. a přijme 
příslušná opatření. 

 

 
E.  Ostatní informace 

 
Aktivity společnosti v oblasti výzkumu a vývoje 
 

Společnost PGH, a.s. se nezabývá činností výzkumu nebo vývoje a nevynaložila na tuto oblast ve 
sledovaném období žádné výdaje. 
 
 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
 

Společnost nevyvíjela ve sledovaném období žádné speciální aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. 
 
 

Pracovněprávní vztahy 
 

Společnost PGH, a.s. neměla v průběhu roku 2019 žádného stálého zaměstnance a svou činnost 
zajišťovala cestou smluv o poskytování odborné pomoci v režimu obchodního práva. 
 

 

 
F. Údaje o významných skutečnostech, k nimž došlo po rozvahovém dni                 

31. 12. 2019    
 
 

Žádné skutečnosti významné pro naplnění účelu této výroční zprávy po rozvahovém dni 31. 12. 2019 
nenastaly. 
 

 

 
G.    Návrh na zaúčtování ztráty 
 

 
Společnost PGH, a.s. uzavřela své hospodaření za rok 2019 se ztrátou ve výši -131.871,64 Kč. 
 

Představenstvo společnosti navrhuje zaúčtovat ztrátu společnosti za rok 2019 následujícím způsobem: 
 

 ztrátu ve výši -131.871,64 Kč převést na účet neuhrazené ztráty minulých let. 
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H.  Zpráva dozorčí rady společnosti  

 
Dozorčí rada akciové společnosti PGH, a.s. v průběhu roku 2019 prováděla svou kontrolní činnost 
prostřednictvím svého jediného člena. 
 

V rámci své kontrolní pravomoci prováděla dozorčí rada dohled nad dodržováním norem a stanov akciové 
společnosti a neshledala při své činnosti žádných závad v činnosti společnosti a představenstva 
společnosti. 
 

Dozorčí rada se v průběhu roku 2019 zabývala rovněž sledováním hospodaření společnosti, zejména 
vývoje pohledávek a finančních toků, a kontrolou vedení účetnictví.  
 

Dozorčí rada prověřila roční účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 
za obchodní rok 2019. Konstatuje, že měla přístup ke všem potřebným účetním údajům a že neshledala 
na roční účetní závěrce a její příloze ani na zprávě o vztazích mezi propojenými osobami žádných 
nedostatků a nemá k nim žádných výhrad. V návaznosti na další pokles vlastního kapitálu, 
nedosahujícím ani poloviny základního kapitálu společnosti, je zapotřebí přijmout opatření ve smyslu 
zvážení smysluplnosti další existence akciové společnosti. 
 

Dozorčí rada bere na vědomí, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 skončil ztrátou ve výši         
-132 tis. Kč.  
 

Na základě výše uvedených zjištění dozorčí rada doporučuje akcionářům společnosti roční účetní 
závěrku za rok 2019 i návrh představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2019 schválit.  

 
V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2020 

 

         Ing. Jiří Pomikálek 
         jediný člen dozorčí rady 

PGH, a.s. 
 
 

 
I.  Závěr 

 
Představenstvo společnosti předkládá tuto výroční zprávu podle § 436, odst. 2 zákona č. 90/2012, o 
obchodních korporacích, jako ucelený přehled o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku 
společnosti PGH, a.s. v roce 2019 a jako podklad pro jednání výroční řádné valné hromady společnosti za 
obchodní rok 2019. 

 
V Českých Budějovicích dne 29. 5. 2020 

 
 
 
 

     JUDr. Vladimír Koubek 
jediný člen představenstva 

   PGH, a.s. 


