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Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti za rok 2018, řádné účetní závěrce a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018.
Předkládaná zpráva shrnuje údaje a skutečnosti, obsažené ve Výroční zprávě za rok 2018.
Všechny dokumenty, předkládané k projednávání byly uveřejněny v souladu se zákonem č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích na webových stránkách společnosti 30 dnů před
dnešním konáním VH. Z tohoto důvodu se zaměřím pouze na hlavní body zprávy.
1. Hodnocení činnosti společnosti
V souladu s dlouhodobou orientací společnosti a tak jako v předchozích letech byla v průběhu
roku 2018 zaměřena odborná činnost do tradičních oblastí - inženýrské, expertní a servisní
činnosti, výzkumné a vývojové činnosti, zkušebnictví prezentované službami akreditované
zkušební laboratoře, Autorizované osoby AO 242 a Certifikačního orgánu COV č. 3066.
Aktivity společnosti byly zaměřeny také regionálně a to zejména prostřednictvím činnosti
Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou.
Společnost v roce 2018 řešila 524 zakázek a 8 výzkumných projektů řešených z veřejných
prostředků jednotlivých poskytovatelů – Ministerstva zemědělství ČR (MZe), Technologické
agentury ČR (TAČR) a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel
– RFCS). Vedle veřejné podpory na výzkum a vývoj společnost také čerpala veřejnou
podporu na realizaci jednoho ze společných programů vzdělávání a odborné přípravy v rámci
programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko.
Za rok 2018 byl vytvořen hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 516 tis. Kč. Celkové
výnosy společnosti byly v roce 2018 ve výši 79 039 tis. Kč a byly tvořeny z 90,1 %
zakázkovou činností. Veřejné prostředky na řešení výzkumných projektů (dotace) tvořily 7,8
% z celkových výnosů a 0,2 % z celkových výnosů představovalo zhodnocení volných
finančních prostředků a nedokončená výroba činila 1,9 %. Ze struktury celkových výnosů
společnosti činil podíl rozhodujících akcionářů 53,4 %. Severočeské doly a.s. měly podíl na
celkových výnosech 19,2 % a Vršanská uhelná a.s. 34,2 %.
V roce 2018 bylo publikováno 34 odborných sdělení a to jak formou článků v odborných
časopisech, tak formou přednášek na odborně zaměřených konferencích a seminářích. Pro
publikační činnost byl využíván také odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí, jehož je
společnost vydavatelem a který je zařazen do seznamu recenzovaných odborných časopisů
Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace.
1.1. Inženýrské, expertní a servisní činnosti
Práce a služby z okruhu těchto činností byly poskytovány především těžebním společnostem
podle jejich požadavků a v průběhu roku 2018 byly orientovány zejména na:







problematiku stability svahů a hydrogeologickou problematiku těžených lokalit a
jejich širšího předpolí,
monitoring kvality ovzduší v dotčených oblastech povrchových lomů,
studie, návrhy a projekty investičních akcí zaměřených na snižování prašnosti při
těžební činnosti,
technickou diagnostiku strojů,
oblasti sanační a rekultivační práce na územích postižených důlní činností,
vydávání odborného časopisu Zpravodaj Hnědé uhlí.

V rámci uvedené činnosti společnost v roce 2018 vydala celkem 186 odborných posudků,
studií, technických zpráv a atestů.
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1.2 Výzkumná a vývojová činnost
V roce 2018 probíhalo řešení 8 projektů VaV s celkovou výší podpory 5 645 tis. Kč, jejímž
poskytovatelem bylo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), Technologická agentura ČR
(TAČR) a Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel – RFCS).
Z celkového počtu řešených výzkumných projektů byl 1 projekt řešen s podporou
Ministerstva zemědělství (MZe), 3 projekty s podporou Technologické agentury a 4 projekty
byly mezinárodní, řešené s podporou Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Finanční prostředky
na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů.
Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2018 publikovány formou 21 příspěvků
v odborných časopisech a přednášek zveřejněných ve sbornících odborných konferencí v ČR i
v zahraničí.
1.3. Zkušebnictví a činnost akreditované zkušební laboratoře
Na úseku zkušebnictví pokračovala činnost Autorizované osoby 242, tj. posuzování shody
stanovených výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokračovala i
činnost Certifikačního orgánu č. 3066 v rámci akreditace zaměřená na posuzování shody
stavebních výrobků.
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 poskytovala služby v plném rozsahu své akreditace
pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních
odborných útvarů společnosti. Služby jsou zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody,
měření imisí, hluku, vibrace, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a
mechanických parametrů zemin, doprovodných surovin a produktů po spalování a odsíření.
Akreditovaná zkušební laboratoř je nadále laboratoří pověřenou Českou obchodní inspekcí
pro rozbory tuhých paliv. V roce 2018 realizovala zkušební laboratoř celkem 266 zakázek a
vydala 1 624 akreditovaných protokolů o zkouškách.
1.4. Regionální aktivity
Regionální aktivity byly v roce 2018 zajišťovány prostřednictvím Ekologického centra Most
a Kralupy nad Vltavou. Činnost obou center byla tradičně zaměřena na shromažďování,
vyhodnocování a poskytování informací o stavu životního prostředí v regionu institucím,
podnikům a veřejnosti, a to prostřednictvím dispečerské služby a „zeleného telefonu“, kdy
bylo zodpovězeno 2 515 dotazů, které se týkaly převážně kvality ovzduší, ale také oblasti
ekoporadenství.
V roce 2018 bylo vydáno celkem 82 tiskových zpráv, v elektronické verzi byl zpracováván
Zpravodaj ECM a Zpravodaj ECK, a to 1x za čtvrtletí.
Ekologické centrum také v roce 2018 realizovalo celkem 35 seminářů, kterých se zúčastnilo
celkem 742 žáků, 4 semináře pro veřejnost a 5 besed pro seniory, kterých se celkem účastnilo
190 občanů, 18 venkovních akcí pro cca 1 700 dětí a občanů.
2. Majetek společnosti
V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2018 vynaložila prostředky ve výši 1 495 tis.
Kč. V oblasti investic společnost v roce 2018 realizovala investiční činnost v celkovém
objemu 3 111 tisíc Kč (investice do nemovitého majetku 2 094 tis. Kč, obnova přístrojů a
techniky 1 017 tis. Kč.).
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3. Vlastnická struktura společnosti – SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ
Ve vlastnické struktuře akcionářů společnosti nedošlo v roce 2018 ke změnám - akcionář
Vršanská uhelná a.s. vlastní 31 343 ks akcií, tj. podíl na základním kapitálu společnosti ve
výši 44,580 %, Severočeské doly a.s. vlastní 31 344 ks akcií a podíl na základním kapitálu
společnosti činí 44,582 %. Individuální akcionáři vlastní 7 221 ks akcií, tj. podíl 10,271 % a
ostatní (právnické osoby, fondy) vlastní 399 akcií, tj. podíl 0,567 %.
4. Organizační uspořádání společnosti
V průběhu roku 2018 nedošlo ke změně v organizační struktuře společnosti.
5. Výsledky hospodaření
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 12. února 2018 schválilo po
předchozím souhlasu dozorčí rady podnikatelský záměr pro rok 2018, který uložil společnosti
vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 000 tis. Kč. Společnost v roce 2018
dosáhla zisku před zdaněním ve výši 5 516 tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný
podnikatelský záměr o cca 10 %. Celkové výnosy společnosti činily 79 039 tis. Kč a celkové
náklady činily 73 523 tis. Kč.
Podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2018 jsou patrné z Přílohy k účetní
závěrce, která je nedílnou částí Výroční zprávy za rok 2018.
Společnost byla po celý rok 2018 v platební schopnosti a plnila všechny finanční závazky
vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci.
Účetní závěrka za rok 2018
VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku 1.5.1992 v soustavě podvojného
účetnictví a účetní závěrku roku 2018 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů.
Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly
řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2018 byla v souladu s obecně závaznými předpisy
ověřena auditorskou společností AUDIDA, s.r.o., IČ 25015435, auditorské oprávnění č. 532.
V souladu s ustanovením článku 13 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí
radě k přezkoumání.
Zpráva auditora pro akcionáře společnosti
Na základě provedeného auditu v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky vydala auditorská společnost k účetní závěrce zprávu následujícího znění:
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. k 31.12.2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy.
Auditorská společnost ověřila také soulad Výroční zprávy za rok 2018 s výše uvedenou účetní
závěrkou se závěrem, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
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Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo
valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného
zisku minulých let:
A.
Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2018
Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb.
(v platném znění)
a) splatná - z běžné činnosti
b) odložená
Zisk po zdanění
Nerozdělený zisk minulých let
Disponibilní zisk celkem
B.
Návrh na rozdělení zisku
1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný
minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku
2. ke schválení valnou hromadou
- dividendy ze zisku roku 2018
- dividendy ze zisku minulých let
- příděl do sociálního fondu
- tantiémy
- příděl do fondu rozvoje
- do nerozděleného zisku
Zisk celkem

5 516 106,98 Kč
780 900,00 Kč
69 000,00 Kč
4 666 206,98 Kč
6 614 448,14 Kč
11 280 655,12 Kč

0,00 Kč
3 931 601,86 Kč
6 614 448,14 Kč
150 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
584 605,12 Kč
11 280 655,12 Kč

Tento návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou společnosti. Po přídělu do
sociálního fondu je navrženo v nerozděleném zisku ponechat částku 584 605,12 Kč.
6. Zpráva o vztazích za rok 2018
Představenstvo společnosti zpracovalo zprávu o vztazích za rok 2018, která byla prověřena
v rámci prověření Výroční zprávy za rok 2018 auditorskou společností AUDIDA, s.r.o.,
auditorské oprávnění č. 532. Poskytování plnění a protiplnění v roce 2018 probíhalo na
základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Auditor konstatoval, že na základě
prověření nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve Výroční
zprávě, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2018.
7. Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2019
Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2019 rozvíjeny v souladu s představenstvem
schváleným Podnikatelským záměrem na rok 2019 ze dne 15.2.2019. Deklarované cíle jsou
postupně naplňovány.
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Hlavní cíle společnosti pro rok 2019:
 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná
laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 242 a certifikačního orgánu COV č. 3066;
 Zajišťovat soulad činnosti společnosti s požadavky na certifikaci dle ČSN EN ISO
9001:2016;
 Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a
inovací ( TA ČR, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU);
 Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů
řešených s podporou veřejných finančních prostředků.

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda, CSc.
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