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1. Slovo předsedy představenstva

 
Vážení obchodní partneři a přátelé,
Rok 2013 byl pro skupinu VÍTKOVICE HOLDING jako globálního hráče identickým obrazem 
vývoje evropské i světové ekonomiky. Finanční a hospodářská krize ještě nebyla překonána a 
stabilizační období lze označit jako velmi kř
Rok 2013 by měl být nahrazen „úspěšnějším" rokem 2014. Mělo by to platit zejména pro 
Evropu, kde by se eurozóna měla dostat z více než dvouleté recese. Jejím motorem by měla 
vzhledem ke své síle být ekonomika Německa, pro kterou se očekává výrazné zr
HDP. Uspokojivý vývoj by měl provázet i asijské země, v čele s uskupením BRIC.
V roce 2014 očekáváme, že česká ekonomika zareaguje na zlepšení ekonomické situace v 
eurozóně a obrat fiskální politiky od restrikce k alespoň neutrálnímu působení
se měl také projevovat vliv oslabení kurzu koruny zejména na exportéry, kterými skupina je.
Pro skupinu VÍTKOVICE HOLDING se postupně naplňují cíle stát se českým lídrem a zařadit se 
mezi tři největší výrobce v Evropě pro komplexní dodávky pr
a další obory. Prohlubujeme globální spolupráci s klíčovými lídry v oblasti jaderné energetiky 
a byla podepsána memoranda o spolupráci se všemi hlavními lídry v oblasti jaderných 
elektráren. 
Byly zahájeny analýzy procesů a pe
MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
materiálové a energetické vstupy a personální náklady.
Skupina VÍTKOVICE HOLDING má zpracovaný tříletý strategický plán vš
společností na léta 2014 až 2016, který byl stanovený konzervativně, s ohledem na 
přetrvávající nízkou dynamiku růstu světových trhů.
Všechny tyto skutečnosti spolu s
jasným předpokladem k úspěšnému rozvoji skupiny VÍTKOVICE HOLDING.
 
 
 
Ing. Jan Světlík  
předseda představenstva 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 
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Slovo předsedy představenstva 

Vážení obchodní partneři a přátelé, 
Rok 2013 byl pro skupinu VÍTKOVICE HOLDING jako globálního hráče identickým obrazem 
vývoje evropské i světové ekonomiky. Finanční a hospodářská krize ještě nebyla překonána a 
stabilizační období lze označit jako velmi křehké. 
Rok 2013 by měl být nahrazen „úspěšnějším" rokem 2014. Mělo by to platit zejména pro 
Evropu, kde by se eurozóna měla dostat z více než dvouleté recese. Jejím motorem by měla 
vzhledem ke své síle být ekonomika Německa, pro kterou se očekává výrazné zr
HDP. Uspokojivý vývoj by měl provázet i asijské země, v čele s uskupením BRIC.
V roce 2014 očekáváme, že česká ekonomika zareaguje na zlepšení ekonomické situace v 
eurozóně a obrat fiskální politiky od restrikce k alespoň neutrálnímu působení
se měl také projevovat vliv oslabení kurzu koruny zejména na exportéry, kterými skupina je.
Pro skupinu VÍTKOVICE HOLDING se postupně naplňují cíle stát se českým lídrem a zařadit se 
mezi tři největší výrobce v Evropě pro komplexní dodávky pro energetiku, chemický průmysl 
a další obory. Prohlubujeme globální spolupráci s klíčovými lídry v oblasti jaderné energetiky 
a byla podepsána memoranda o spolupráci se všemi hlavními lídry v oblasti jaderných 

Byly zahájeny analýzy procesů a personální audity ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY 
a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. s cílem zlepšit logistiku a snížit 

materiálové a energetické vstupy a personální náklady. 
Skupina VÍTKOVICE HOLDING má zpracovaný tříletý strategický plán vš
společností na léta 2014 až 2016, který byl stanovený konzervativně, s ohledem na 
přetrvávající nízkou dynamiku růstu světových trhů. 
Všechny tyto skutečnosti spolu s obrovskou vůlí a entuziasmem našich zaměstnanců jsou 

úspěšnému rozvoji skupiny VÍTKOVICE HOLDING.

  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Rok 2013 byl pro skupinu VÍTKOVICE HOLDING jako globálního hráče identickým obrazem 
vývoje evropské i světové ekonomiky. Finanční a hospodářská krize ještě nebyla překonána a 

Rok 2013 by měl být nahrazen „úspěšnějším" rokem 2014. Mělo by to platit zejména pro 
Evropu, kde by se eurozóna měla dostat z více než dvouleté recese. Jejím motorem by měla 
vzhledem ke své síle být ekonomika Německa, pro kterou se očekává výrazné zrychlení růstu 
HDP. Uspokojivý vývoj by měl provázet i asijské země, v čele s uskupením BRIC. 
V roce 2014 očekáváme, že česká ekonomika zareaguje na zlepšení ekonomické situace v 
eurozóně a obrat fiskální politiky od restrikce k alespoň neutrálnímu působení. Postupně by 
se měl také projevovat vliv oslabení kurzu koruny zejména na exportéry, kterými skupina je. 
Pro skupinu VÍTKOVICE HOLDING se postupně naplňují cíle stát se českým lídrem a zařadit se 

o energetiku, chemický průmysl 
a další obory. Prohlubujeme globální spolupráci s klíčovými lídry v oblasti jaderné energetiky 
a byla podepsána memoranda o spolupráci se všemi hlavními lídry v oblasti jaderných 

rsonální audity ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY 
s cílem zlepšit logistiku a snížit 

Skupina VÍTKOVICE HOLDING má zpracovaný tříletý strategický plán všech dceřiných 
společností na léta 2014 až 2016, který byl stanovený konzervativně, s ohledem na 

obrovskou vůlí a entuziasmem našich zaměstnanců jsou 
úspěšnému rozvoji skupiny VÍTKOVICE HOLDING. 



                                                                                                                             
 

 

2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Členové představenstva VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

 

předseda představenstva od 25.6.1998, 

Po absolvování gymnázia v Bílovci v
fakulta, obor Nauka o kovech, tváření kovů. Po ukončení studia v
VŽSKG k.p., kde prošel celou řadou tec

V roce 1988 je jmenován technickým zástupcem vedoucího provozu Kovárna a v
se stává ředitelem PJ 530 Lahvárna. Po vzniku společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s.r.o. 
na bázi PJ 530 Lahvárna se stává ředitelem této dceřiné společn

V roce 1998 se stává jedním ze zakladatelů společnosti LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. (nyní 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.), která v
r.o. (nyní VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.).

Od roku 2000 je předsedou představenst

Od roku 2003, kdy společnost LAHVÁRNA OSTRAVA, a.s. privatizovala společnost VÍTKOVICE, 
a.s., vykonává funkci předsedy představenstva a

Současně působí ve statutárních orgánech 

Ing. Jiří Michálek Ph.D.

Absolvent VŠB – Technické univerzity Ostrava, hutnické a ekonomické fakulty.

Od roku 1977 do roku 1985 se podílel na realizaci investičních projektů v
Ostrava. Od roku 1985 pracuje ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve funkcích vedoucí útvaru 
projekční příprava, vedoucí oddělení expertizy investic, vedoucí odboru Investice, vedoucí 
útvaru Projekty a vedoucí útvaru Strategie. 

V roce 2005 se stává ředitelem pro strategii VÍTKOVICE, a.s.

Od 5.8.2008 je členem představenstva společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Členové představenstva VÍTKOVICE HOLDING, a.s.  

Ing. Jan SVĚTLÍK   (* 1958) 
předseda představenstva od 25.6.1998, generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

Bílovci v roce 1977 zahájil studium na VŠB Ostrava, Hutnická 
kovech, tváření kovů. Po ukončení studia v roce 1982 nastoupil do 

VŽSKG k.p., kde prošel celou řadou technických funkcí. 

roce 1988 je jmenován technickým zástupcem vedoucího provozu Kovárna a v
se stává ředitelem PJ 530 Lahvárna. Po vzniku společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s.r.o. 
na bázi PJ 530 Lahvárna se stává ředitelem této dceřiné společnosti. 

roce 1998 se stává jedním ze zakladatelů společnosti LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. (nyní 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.), která v roce 1999 koupila společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s 
r.o. (nyní VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.). 

Od roku 2000 je předsedou představenstva a generálním ředitelem obou těchto společností.

Od roku 2003, kdy společnost LAHVÁRNA OSTRAVA, a.s. privatizovala společnost VÍTKOVICE, 
a.s., vykonává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele. 

Současně působí ve statutárních orgánech společností holdingu VÍTKOVICE.

Ing. Jiří Michálek Ph.D.   (* 1953) 
člen představenstva od 5.8.2008 

Technické univerzity Ostrava, hutnické a ekonomické fakulty.

Od roku 1977 do roku 1985 se podílel na realizaci investičních projektů v
Ostrava. Od roku 1985 pracuje ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve funkcích vedoucí útvaru 
projekční příprava, vedoucí oddělení expertizy investic, vedoucí odboru Investice, vedoucí 
útvaru Projekty a vedoucí útvaru Strategie.  

stává ředitelem pro strategii VÍTKOVICE, a.s. 

Od 5.8.2008 je členem představenstva společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

roce 1977 zahájil studium na VŠB Ostrava, Hutnická 
roce 1982 nastoupil do 

roce 1988 je jmenován technickým zástupcem vedoucího provozu Kovárna a v roce 1992 
se stává ředitelem PJ 530 Lahvárna. Po vzniku společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s.r.o. 

roce 1998 se stává jedním ze zakladatelů společnosti LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. (nyní 
roce 1999 koupila společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s 

va a generálním ředitelem obou těchto společností. 

Od roku 2003, kdy společnost LAHVÁRNA OSTRAVA, a.s. privatizovala společnost VÍTKOVICE, 

společností holdingu VÍTKOVICE. 

Technické univerzity Ostrava, hutnické a ekonomické fakulty. 

Od roku 1977 do roku 1985 se podílel na realizaci investičních projektů v Hutních montážích 
Ostrava. Od roku 1985 pracuje ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve funkcích vedoucí útvaru 
projekční příprava, vedoucí oddělení expertizy investic, vedoucí odboru Investice, vedoucí 

Od 5.8.2008 je členem představenstva společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 



                                                                                                                             
 

 

Absolvent vysoké školy – Slezská polytechnika v

V letech 1882 – 1992 pracoval ve vedoucích funkcích státního podniku F
v roce 1992 se stal předsedou představenstva FBT MILMET SA, od roku 1996 byl členem 
dozorčí rady Timken – Polska Sp. z

Od roku 2002 byl členem dozorčí 
a.s.),  od 1 .8. 2011  je místopředsedou představenstva.

Od roku 2002 je v Polsku členem představenstva společnosti KZWM S.
představenstva WSP Ogniochron S.A.

Od roku 2004 byl předsedou 
a.s.), od 23. 1. 2012 je předsedou představenstva.

V představenstvu společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. působí od roku 1999.
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Mag. Ing. Jerzy Kościelniak  (* 1958) 
člen představenstva 

Slezská polytechnika v Glivicích v Polsku. 

1992 pracoval ve vedoucích funkcích státního podniku F
roce 1992 se stal předsedou představenstva FBT MILMET SA, od roku 1996 byl členem 

Polska Sp. z o.o. v Polsku.  

členem dozorčí rady VÍTKOVICE Lahvárna a.s. (nyní VÍTKOVICE CYLINDERS 
a.s.),  od 1 .8. 2011  je místopředsedou představenstva. 

Polsku členem představenstva společnosti KZWM S. A. a předsedou 
představenstva WSP Ogniochron S.A. 

předsedou dozorčí rady společnosti ETS Ostrava a.s. (nyní VÍTKOVICE HTB 
a.s.), od 23. 1. 2012 je předsedou představenstva. 

představenstvu společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. působí od roku 1999.

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

1992 pracoval ve vedoucích funkcích státního podniku FŁT Prema – Milmet, 
roce 1992 se stal předsedou představenstva FBT MILMET SA, od roku 1996 byl členem 

(nyní VÍTKOVICE CYLINDERS 

A. a předsedou 

a.s. (nyní VÍTKOVICE HTB 

představenstvu společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. působí od roku 1999. 



                                                                                                                             
 

 

3. VÝZKUM A VÝVOJ

 
Společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. nevyvíjí aktivit
jsou realizovány v dceřiných společnostech VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
 
VĚDA, VÝZKUM A INOVACE
 

V oblasti vědy a výzkumu se v roce 2013 společnosti skupiny podílely na řešení 6
programu TIP, 6-ti projektů v programu Alfa a 1 projektu v programu Ministerstva vnitra.  

Do řešení těchto projektů investovaly společnosti skupiny v roce 2013 z vlastních zdrojů 
částku přesahující 16 mil. Kč a obdržely dotace ve výši přesahující částku 18 mil. Kč.  

Společnosti skupiny při řešení projektů spolupracují s vysokými školami, výzkumnými i 
výrobními organizacemi. 

Řešené projekty vědy a výzkumu jsou orientovány zejména do oblasti zvyšování efektivnosti 
výrobních procesů, do oblasti vývoje nových výrobků, nových výrobníc
technologií a do oblasti zvyšování kvality výrobků. 

Úspěšným závěrečným oponentním řízením bylo úspěšně ukončeno 6 projektů.  Jednalo se o 
projekty: 

- Výzkum a vývoj a ověření nových značek vysoce legovaných ocelí určených pro volné 
kování s ohledem na snížení energetické náročnosti.

- Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii 
biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých 
tepelných agregátů na elektrickou energii s m

- Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby 
elektřiny s možností kogenerace.

- Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových 
hřídelů při obrábění. 

- Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými 
užitnými parametry. 

- Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce.
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VÝZKUM A VÝVOJ 

Společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto aktivity 
jsou realizovány v dceřiných společnostech VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE 

V oblasti vědy a výzkumu se v roce 2013 společnosti skupiny podílely na řešení 6
tů v programu Alfa a 1 projektu v programu Ministerstva vnitra.  

Do řešení těchto projektů investovaly společnosti skupiny v roce 2013 z vlastních zdrojů 
částku přesahující 16 mil. Kč a obdržely dotace ve výši přesahující částku 18 mil. Kč.  

skupiny při řešení projektů spolupracují s vysokými školami, výzkumnými i 

Řešené projekty vědy a výzkumu jsou orientovány zejména do oblasti zvyšování efektivnosti 
výrobních procesů, do oblasti vývoje nových výrobků, nových výrobníc
technologií a do oblasti zvyšování kvality výrobků.  

Úspěšným závěrečným oponentním řízením bylo úspěšně ukončeno 6 projektů.  Jednalo se o 

Výzkum a vývoj a ověření nových značek vysoce legovaných ocelí určených pro volné 
edem na snížení energetické náročnosti. 

Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii 
biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých 
tepelných agregátů na elektrickou energii s možností kogenerace s vyšší účinností.

Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby 
elektřiny s možností kogenerace. 

Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových 

Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými 

Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce.

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

y v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto aktivity 

V oblasti vědy a výzkumu se v roce 2013 společnosti skupiny podílely na řešení 6-ti projektů v 
tů v programu Alfa a 1 projektu v programu Ministerstva vnitra.   

Do řešení těchto projektů investovaly společnosti skupiny v roce 2013 z vlastních zdrojů 
částku přesahující 16 mil. Kč a obdržely dotace ve výši přesahující částku 18 mil. Kč.   

skupiny při řešení projektů spolupracují s vysokými školami, výzkumnými i 

Řešené projekty vědy a výzkumu jsou orientovány zejména do oblasti zvyšování efektivnosti 
výrobních procesů, do oblasti vývoje nových výrobků, nových výrobních postupů a 

Úspěšným závěrečným oponentním řízením bylo úspěšně ukončeno 6 projektů.  Jednalo se o 

Výzkum a vývoj a ověření nových značek vysoce legovaných ocelí určených pro volné 

Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii 
biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých 

ožností kogenerace s vyšší účinností. 

Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby 

Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových 

Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými 

Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce. 



                                                                                                                             
 

 

Dolní oblast VÍTKOVICE, Národní kulturní památka a Science

V areálu Národní kulturní památky v roce 2013 byly restaurované dominanty, tj. 
č.1 na technickou naučnou stezku, původní plynojem na 
Energetická ústředna na interaktivní muzeum a výukový prostor U6, p
infrastrukturně propojovány s centrem města a zapojovány do městské a krajské vzdělávací 
struktury a společenského dění regionu. Evropský rozměr a význam rekonstruovaného areálu 
NKP umožnil podat v roce 2013 žádost o získání ocenění cenou „EUROPA N
a o trvalé přidělení známky „EUROPEAN HERITAGE LABEL“. Gong navíc získal v roce 
ocenění – stavba roku ČR SMO i MSK, patří mezi TOP 10 staveb celého světa
v anketě Dům dvacetiletí.  

Stavební část realizace výstavby objektu Světa techniky realizovaného z programu VaVpI v 
gesci MŠMT v rámci projektu „Novostavba budovy světa techniky
Center“, který zlepší podmínky pro výuku a vlastní práci technických talentů MS kr
roce 2013 prakticky ukončena a započala etapa realizace scénářů vybavení objektu 
ojedinělými exponáty.  

V roce 2013 bylo na území Dolní oblasti prováděno odstranění dalších několik
nepotřebných – jednoúčelových objektů a technologií bý
stavu, převážně s využitím Programu revitalizace MSK dle pravidel dle UV č.592/2002.

V roce 2013 proběhly v Dolní oblasti významné akce, 
festivalu  „Colours of Ostrava“, Majáles, 
hudby Janáčkův Máj, všechny s  vysokou návštěvností. Při pořádání těchto významných akcí v 
DOV se pro účastníky zlepšilo prostředí a podmínky, právě díky realizovaným projektům. 
Dolní oblast začala plně žít kulturně
překročila 337 tis osob. Spolu areálem Landek Park, který je rovněž spravován Sdružením 
DOV pak překročila návštěvnost 600 tis. osob, čímž se tyto pamětihodnosti staly 
nejnavštěvovanější destinací MS kraje a pátou nejnavštěvovanější atrakcí v ČR. 

Koordinátorem a investorem projektů realizovaných v rámci grantů IOP, ROP, VaVPI, OPPI na 
území Dolní oblasti je zájmové sdružení právnických osob „Dolní oblast VÍTKOVICE“, jehož 
členové jsou VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., VÍTKOVICE HOLDING
Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava.
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, Národní kulturní památka a Science and Technology Cente

V areálu Národní kulturní památky v roce 2013 byly restaurované dominanty, tj. 
č.1 na technickou naučnou stezku, původní plynojem na Multifunkční aulu „GONG“, VI. 
Energetická ústředna na interaktivní muzeum a výukový prostor U6, p
infrastrukturně propojovány s centrem města a zapojovány do městské a krajské vzdělávací 
struktury a společenského dění regionu. Evropský rozměr a význam rekonstruovaného areálu 
NKP umožnil podat v roce 2013 žádost o získání ocenění cenou „EUROPA N
a o trvalé přidělení známky „EUROPEAN HERITAGE LABEL“. Gong navíc získal v roce 

stavba roku ČR SMO i MSK, patří mezi TOP 10 staveb celého světa
 

Stavební část realizace výstavby objektu Světa techniky realizovaného z programu VaVpI v 
gesci MŠMT v rámci projektu „Novostavba budovy světa techniky-Science and Technology 

r“, který zlepší podmínky pro výuku a vlastní práci technických talentů MS kr
roce 2013 prakticky ukončena a započala etapa realizace scénářů vybavení objektu 

V roce 2013 bylo na území Dolní oblasti prováděno odstranění dalších několik
jednoúčelových objektů a technologií bývalé hutní prvovýroby

stavu, převážně s využitím Programu revitalizace MSK dle pravidel dle UV č.592/2002.

Dolní oblasti významné akce, např. další ročník prestižního hudebního 
festivalu  „Colours of Ostrava“, Majáles, Industriální stopy, Dny architektury a festival klasické 
hudby Janáčkův Máj, všechny s  vysokou návštěvností. Při pořádání těchto významných akcí v 
DOV se pro účastníky zlepšilo prostředí a podmínky, právě díky realizovaným projektům. 

lně žít kulturně-společenským životem. Návštěvnost DOV v roce 2013 
překročila 337 tis osob. Spolu areálem Landek Park, který je rovněž spravován Sdružením 
DOV pak překročila návštěvnost 600 tis. osob, čímž se tyto pamětihodnosti staly 

stinací MS kraje a pátou nejnavštěvovanější atrakcí v ČR. 

Koordinátorem a investorem projektů realizovaných v rámci grantů IOP, ROP, VaVPI, OPPI na 
území Dolní oblasti je zájmové sdružení právnických osob „Dolní oblast VÍTKOVICE“, jehož 

VICE, a.s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., VÍTKOVICE HOLDING
Technická universita Ostrava. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

hnology Center 

V areálu Národní kulturní památky v roce 2013 byly restaurované dominanty, tj. Vysoká pec 
ultifunkční aulu „GONG“, VI. 

Energetická ústředna na interaktivní muzeum a výukový prostor U6, postupně 
infrastrukturně propojovány s centrem města a zapojovány do městské a krajské vzdělávací 
struktury a společenského dění regionu. Evropský rozměr a význam rekonstruovaného areálu 
NKP umožnil podat v roce 2013 žádost o získání ocenění cenou „EUROPA NOSTRA AWARDS“ 
a o trvalé přidělení známky „EUROPEAN HERITAGE LABEL“. Gong navíc získal v roce 2013 řadu 

stavba roku ČR SMO i MSK, patří mezi TOP 10 staveb celého světa a vyhrál 1. místo 

Stavební část realizace výstavby objektu Světa techniky realizovaného z programu VaVpI v 
Science and Technology 

r“, který zlepší podmínky pro výuku a vlastní práci technických talentů MS kraje, byla v 
roce 2013 prakticky ukončena a započala etapa realizace scénářů vybavení objektu 

V roce 2013 bylo na území Dolní oblasti prováděno odstranění dalších několika desítek 
valé hutní prvovýroby v havarijním 

stavu, převážně s využitím Programu revitalizace MSK dle pravidel dle UV č.592/2002.  

další ročník prestižního hudebního 
Industriální stopy, Dny architektury a festival klasické 

hudby Janáčkův Máj, všechny s  vysokou návštěvností. Při pořádání těchto významných akcí v 
DOV se pro účastníky zlepšilo prostředí a podmínky, právě díky realizovaným projektům. 

společenským životem. Návštěvnost DOV v roce 2013 
překročila 337 tis osob. Spolu areálem Landek Park, který je rovněž spravován Sdružením 
DOV pak překročila návštěvnost 600 tis. osob, čímž se tyto pamětihodnosti staly 

stinací MS kraje a pátou nejnavštěvovanější atrakcí v ČR.  

Koordinátorem a investorem projektů realizovaných v rámci grantů IOP, ROP, VaVPI, OPPI na 
území Dolní oblasti je zájmové sdružení právnických osob „Dolní oblast VÍTKOVICE“, jehož 

VICE, a.s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a 



                                                                                                                             
 

 

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Protože hlavní činností společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. je správa aktiv, nemá svou 
činností negativní vliv na životní prostředí. Dodržování legislativních požadavků v této oblasti 
sleduje a vyhodnocuje v rámci celého holdingu, prostřednictvím útvarů VÍTKOVICE, a.s.
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 

Prioritami v oblasti ochrany životního prostředí je zavádění a 
environmentálních systémů EMS dle ČSN EN ISO 14 000, dodržování podmínek zákona o 
IPPC, zavádění BAT technologií, rozvoj laboratoří a zkušebnictví, realizace projektů 
plynofikace dopravy, snižování emisí do ovzduší a další, z 

� Systém EMS je zaveden a certifikován ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. včetně PJ 817 
HAMMERING a.s., Hutní montáže, a.s., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., VÍTKOVICE MECHANIK
a.s. a VÍTKOVICE REVMONT a.s.

� Všechna autorizovaná měření emisí v roce 2013 potvrzují plnění emisních limitů. Měření 
emisí u zdrojů znečišťování ovzduší byla prováděna autorizovanou měřící skupinou fi 
ELVAC Ekotechnika s.r.o. 

� K datu 31.12.2013 byl ukonč
14 odst. 1) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. V této souvislosti proběhl v říjnu 2013 ve 
společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. vrchní státní dozor Ministerstva životního prostředí, 
odboru výkonu státní správy IX., na úseku odpadového hospodářství, kterým nebyly 
zjištěny nedostatky. 

� Od roku 2014 jsou všechny odpady, produkované společnostmi skupiny VMG předávány 
oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

� V roce 2013 byla uzavřená
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na realizaci projektu „Revitalizace zeleně v areálu L

� Společnosti, které při své č
vodoprávním úřadem schváleny havarijní plány. Havarijní plány jsou dle potřeby 
aktualizovány. 

� V průběhu roku 2013 byly prostřednictvím akreditované laboratoře ČEZ Energetické 
služby, s.r.o. prováděny odběry a analýzy vzorků odpadních a jiných vod, produkovaných 
při činnostech jednotlivých společností. V zákonných termínech byla podána příslušným 
organizacím a orgánům státní správy požadovaná hlášení evidence kvality a množství 
vypouštěných odpadních vod a hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Protože hlavní činností společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. je správa aktiv, nemá svou 
ivotní prostředí. Dodržování legislativních požadavků v této oblasti 

sleduje a vyhodnocuje v rámci celého holdingu, prostřednictvím útvarů VÍTKOVICE, a.s.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Prioritami v oblasti ochrany životního prostředí je zavádění a udržování již certifikovaných 
environmentálních systémů EMS dle ČSN EN ISO 14 000, dodržování podmínek zákona o 
IPPC, zavádění BAT technologií, rozvoj laboratoří a zkušebnictví, realizace projektů 
plynofikace dopravy, snižování emisí do ovzduší a další, z nichž vyjímáme:

Systém EMS je zaveden a certifikován ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. včetně PJ 817 – HARD Jeseník, VÍTKOVICE 
HAMMERING a.s., Hutní montáže, a.s., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., VÍTKOVICE MECHANIK
a.s. a VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

Všechna autorizovaná měření emisí v roce 2013 potvrzují plnění emisních limitů. Měření 
emisí u zdrojů znečišťování ovzduší byla prováděna autorizovanou měřící skupinou fi 
ELVAC Ekotechnika s.r.o.  

K datu 31.12.2013 byl ukončen provoz Odvalu Hrabůvka - zařízení na využití odpadů dle § 
14 odst. 1) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. V této souvislosti proběhl v říjnu 2013 ve 
společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. vrchní státní dozor Ministerstva životního prostředí, 

átní správy IX., na úseku odpadového hospodářství, kterým nebyly 

Od roku 2014 jsou všechny odpady, produkované společnostmi skupiny VMG předávány 
oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

V roce 2013 byla uzavřená smlouva mezi Statutárním městem Ostrava a společností 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na realizaci projektu „Revitalizace zeleně v areálu L

Společnosti, které při své činnosti nakládají s vodám závadnými látkami, mají zpracovány a 
vodoprávním úřadem schváleny havarijní plány. Havarijní plány jsou dle potřeby 

V průběhu roku 2013 byly prostřednictvím akreditované laboratoře ČEZ Energetické 
váděny odběry a analýzy vzorků odpadních a jiných vod, produkovaných 

při činnostech jednotlivých společností. V zákonných termínech byla podána příslušným 
organizacím a orgánům státní správy požadovaná hlášení evidence kvality a množství 

ních vod a hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností – ISPOP. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Protože hlavní činností společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. je správa aktiv, nemá svou 
ivotní prostředí. Dodržování legislativních požadavků v této oblasti 

sleduje a vyhodnocuje v rámci celého holdingu, prostřednictvím útvarů VÍTKOVICE, a.s. 

udržování již certifikovaných 
environmentálních systémů EMS dle ČSN EN ISO 14 000, dodržování podmínek zákona o 
IPPC, zavádění BAT technologií, rozvoj laboratoří a zkušebnictví, realizace projektů 

nichž vyjímáme: 

Systém EMS je zaveden a certifikován ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
HARD Jeseník, VÍTKOVICE 

HAMMERING a.s., Hutní montáže, a.s., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., VÍTKOVICE MECHANIKA 

Všechna autorizovaná měření emisí v roce 2013 potvrzují plnění emisních limitů. Měření 
emisí u zdrojů znečišťování ovzduší byla prováděna autorizovanou měřící skupinou fi 

zařízení na využití odpadů dle § 
14 odst. 1) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. V této souvislosti proběhl v říjnu 2013 ve 
společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. vrchní státní dozor Ministerstva životního prostředí, 

átní správy IX., na úseku odpadového hospodářství, kterým nebyly 

Od roku 2014 jsou všechny odpady, produkované společnostmi skupiny VMG předávány 
oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

smlouva mezi Statutárním městem Ostrava a společností 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na realizaci projektu „Revitalizace zeleně v areálu Landek park“. 

innosti nakládají s vodám závadnými látkami, mají zpracovány a 
vodoprávním úřadem schváleny havarijní plány. Havarijní plány jsou dle potřeby 

V průběhu roku 2013 byly prostřednictvím akreditované laboratoře ČEZ Energetické 
váděny odběry a analýzy vzorků odpadních a jiných vod, produkovaných 

při činnostech jednotlivých společností. V zákonných termínech byla podána příslušným 
organizacím a orgánům státní správy požadovaná hlášení evidence kvality a množství 

ních vod a hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění 



                                                                                                                             
 

 

� V roce 2013 nedošlo ve společnostech V
havárii s dopadem na životní prostředí.

� Prostřednictvím integrovaného systému pl
všechny dotčené společnosti skupiny VMG předány podklady pro Integrovaný registr 
znečištění, který je koncipován jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy a 
je součástí Jednotného informačního syst

� Ekologický projekt Odprášení ocelárny společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
schválen ministrem životního prostředí. Projekt řeší rekonstrukci odsávání elektrické 
obloukové pece č. 5, díky které dojde ke snížení emisí o př
asi 30 %. Předpokládané náklady na realizaci jsou 115 miliónů korun, z toho přibližně 103 
miliónů půjde z fondů Evropské unie. Stavba by měla být ukončena v dubnu roku 2015.

 Skleníkové plyny  

Jedinou společností zařazenou
rámci společností skupiny VÍTKOVICE, a.s. je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Společnost emitovala v roce 2012 emise skleníkových plynů ve výši 81 627 tun CO
množství emisí za rok 2012 bylo v roce 2013 verifikováno auditorskou firmou TÜV NORD 
Czech, s.r.o. V souladu s dikcí Zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů bylo odpovídající množství povolenek vyřazeno z obchodování. 

S ohledem na vývoj v oblasti emisí 
které zahrnuje roky 2013-2020, bylo rozhodnuto, zbylou část povolenek z obchodovacího 
období 2008-2012 převést do následujícího obchodovacího období.  V roce 2013 tedy nebyl 
prodej povolenek realizován. 
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V roce 2013 nedošlo ve společnostech VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
havárii s dopadem na životní prostředí. 

Prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) byly za 
všechny dotčené společnosti skupiny VMG předány podklady pro Integrovaný registr 
znečištění, který je koncipován jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy a 
je součástí Jednotného informačního systému o životním prostředí. 

Ekologický projekt Odprášení ocelárny společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
schválen ministrem životního prostředí. Projekt řeší rekonstrukci odsávání elektrické 
obloukové pece č. 5, díky které dojde ke snížení emisí o přibližně 12,4 tun za rok, což činí 
asi 30 %. Předpokládané náklady na realizaci jsou 115 miliónů korun, z toho přibližně 103 
miliónů půjde z fondů Evropské unie. Stavba by měla být ukončena v dubnu roku 2015.

Jedinou společností zařazenou do systému obchodování se skleníkovými plyny (EU ETS) v 
rámci společností skupiny VÍTKOVICE, a.s. je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Společnost emitovala v roce 2012 emise skleníkových plynů ve výši 81 627 tun CO
2012 bylo v roce 2013 verifikováno auditorskou firmou TÜV NORD 

Czech, s.r.o. V souladu s dikcí Zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů bylo odpovídající množství povolenek vyřazeno z obchodování.  

S ohledem na vývoj v oblasti emisí skleníkových plynů a start nového na obchodovací období, 
2020, bylo rozhodnuto, zbylou část povolenek z obchodovacího 

2012 převést do následujícího obchodovacího období.  V roce 2013 tedy nebyl 
án.  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

ÍTKOVICE MACHINERY GROUP k žádné závažné 

nění ohlašovacích povinností (ISPOP) byly za 
všechny dotčené společnosti skupiny VMG předány podklady pro Integrovaný registr 
znečištění, který je koncipován jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy a 

 

Ekologický projekt Odprášení ocelárny společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. byl 
schválen ministrem životního prostředí. Projekt řeší rekonstrukci odsávání elektrické 

ibližně 12,4 tun za rok, což činí 
asi 30 %. Předpokládané náklady na realizaci jsou 115 miliónů korun, z toho přibližně 103 
miliónů půjde z fondů Evropské unie. Stavba by měla být ukončena v dubnu roku 2015. 

do systému obchodování se skleníkovými plyny (EU ETS) v 
rámci společností skupiny VÍTKOVICE, a.s. je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Společnost emitovala v roce 2012 emise skleníkových plynů ve výši 81 627 tun CO2. Vykázané 
2012 bylo v roce 2013 verifikováno auditorskou firmou TÜV NORD 

Czech, s.r.o. V souladu s dikcí Zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

skleníkových plynů a start nového na obchodovací období, 
2020, bylo rozhodnuto, zbylou část povolenek z obchodovacího 

2012 převést do následujícího obchodovacího období.  V roce 2013 tedy nebyl 



                                                                                                                             
 

 

5. STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE

 
STRATEGICKÉ CÍLE SKUPINY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

Přes veškeré výkyvy a turbulence trhu v průběhu roku 2013, můžeme v mnoha ohledech 
hodnotit uplynulý rok hodnotit pozitivně.

Společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. dosáhla obratu 91
72.159 tis. Kč.  

Investiční aktivita skupiny, která v minulých letech kulminovala, byla v roce 2013 zaměřena 
především na dokončení strategických investic a nyní se zaměřuje zejména na oblast úspor 
energií, vědu, výzkum a inovace a na ekologické projekty výrazně podporované dotacemi ze 
strukturálních fondů.  

Daří se naplňovat přijatou strategii skupiny zaměřenou na expanzi na trhy Turecka, Indie, 
Pákistánu, Ruska a na trhy Latinské Ameriky a pronikli jsme již i na africký k
jiným do Jihoafrické republiky. Skupina operuje v pěti světadílech, má 11 zahraničních 
kanceláří a afilací a vyváží do 101 zemí světa.

Tradičními obchodními partnery zůstávají země EU a zejména trhy Německa. Podíl exportu 
přesáhl úroveň 64 %. 

Postupně se naplňují cíle stát se českým lídrem a zařadit se mezi tři největší výrobce v Evropě 
pro komplexní dodávky pro energetiku, chemický průmysl a další obory.

Prohlubujeme globální spolupráci s klíčovými lídry v oblasti JE a byla podepsána memora
o spolupráci se všemi hlavními lídry v oblasti jaderných elektráren (ROSATOM, AREVA, 
Westinghouse). 

Strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP získala již dvanáctý kontrakt na jadernou 
energetiku za poslední dva roky v Rusku. Za 2,5 milionu 
ENGINEERING a.s. nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky 
turbín v jaderné elektrárně. 

Úspěšně byla zahájena montáž elektrárny Yunus Emre, kterou skupina VÍTKOVICE HOLDING 
dodává na klíč společnosti Adular
kdy hodnota kontraktu přesáhla 11 mld. Kč.  Na projektu se kromě společnosti VÍTKOVICE 
POWER ENGINEERING a.s. 
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
jejíž celkový výkon by měl dosahovat 2 x 145 MW, je plánováno na rok 2014. Dodávky 
zařízení pro energetiku a komplexní řešení energetických zdrojů představuje výjimečnou 
příležitost pro společnosti holdingu a vstup nejen na trhy Turecka. 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
rámu největšího rychlokovadla na světě použila rekordních 371 tun oceli. 
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STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE 

STRATEGICKÉ CÍLE SKUPINY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ 

Přes veškeré výkyvy a turbulence trhu v průběhu roku 2013, můžeme v mnoha ohledech 
hodnotit uplynulý rok hodnotit pozitivně. 

Společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. dosáhla obratu 91.294 tis. Kč a zisku před zdaněním 

Investiční aktivita skupiny, která v minulých letech kulminovala, byla v roce 2013 zaměřena 
především na dokončení strategických investic a nyní se zaměřuje zejména na oblast úspor 

inovace a na ekologické projekty výrazně podporované dotacemi ze 

Daří se naplňovat přijatou strategii skupiny zaměřenou na expanzi na trhy Turecka, Indie, 
Pákistánu, Ruska a na trhy Latinské Ameriky a pronikli jsme již i na africký k
jiným do Jihoafrické republiky. Skupina operuje v pěti světadílech, má 11 zahraničních 
kanceláří a afilací a vyváží do 101 zemí světa. 

Tradičními obchodními partnery zůstávají země EU a zejména trhy Německa. Podíl exportu 

Postupně se naplňují cíle stát se českým lídrem a zařadit se mezi tři největší výrobce v Evropě 
pro komplexní dodávky pro energetiku, chemický průmysl a další obory.

Prohlubujeme globální spolupráci s klíčovými lídry v oblasti JE a byla podepsána memora
o spolupráci se všemi hlavními lídry v oblasti jaderných elektráren (ROSATOM, AREVA, 

Strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP získala již dvanáctý kontrakt na jadernou 
energetiku za poslední dva roky v Rusku. Za 2,5 milionu EUR dodají VÍTKOVICE POWER 

nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky - tedy zařízení na zvýšení účinnosti 
turbín v jaderné elektrárně.  

Úspěšně byla zahájena montáž elektrárny Yunus Emre, kterou skupina VÍTKOVICE HOLDING 
dodává na klíč společnosti Adularya  a je jednou z největších zakázek v historii společnosti, 
kdy hodnota kontraktu přesáhla 11 mld. Kč.  Na projektu se kromě společnosti VÍTKOVICE 

a.s. podílejí VÍTKOVICE DOPRAVA, a.s., VÍTKOVICE MECHANIKA
a.s. a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Dokončení výstavby elektrárny, 

jejíž celkový výkon by měl dosahovat 2 x 145 MW, je plánováno na rok 2014. Dodávky 
zařízení pro energetiku a komplexní řešení energetických zdrojů představuje výjimečnou 

ti holdingu a vstup nejen na trhy Turecka.  

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vyrobila nejtěžší litý kus ve své historii. K odlití 
rámu největšího rychlokovadla na světě použila rekordních 371 tun oceli. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Přes veškeré výkyvy a turbulence trhu v průběhu roku 2013, můžeme v mnoha ohledech 

294 tis. Kč a zisku před zdaněním 

Investiční aktivita skupiny, která v minulých letech kulminovala, byla v roce 2013 zaměřena 
především na dokončení strategických investic a nyní se zaměřuje zejména na oblast úspor 

inovace a na ekologické projekty výrazně podporované dotacemi ze 

Daří se naplňovat přijatou strategii skupiny zaměřenou na expanzi na trhy Turecka, Indie, 
Pákistánu, Ruska a na trhy Latinské Ameriky a pronikli jsme již i na africký kontinent, mezi 
jiným do Jihoafrické republiky. Skupina operuje v pěti světadílech, má 11 zahraničních 

Tradičními obchodními partnery zůstávají země EU a zejména trhy Německa. Podíl exportu 

Postupně se naplňují cíle stát se českým lídrem a zařadit se mezi tři největší výrobce v Evropě 
pro komplexní dodávky pro energetiku, chemický průmysl a další obory. 

Prohlubujeme globální spolupráci s klíčovými lídry v oblasti JE a byla podepsána memoranda 
o spolupráci se všemi hlavními lídry v oblasti jaderných elektráren (ROSATOM, AREVA, 

Strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP získala již dvanáctý kontrakt na jadernou 
ají VÍTKOVICE POWER 

tedy zařízení na zvýšení účinnosti 

Úspěšně byla zahájena montáž elektrárny Yunus Emre, kterou skupina VÍTKOVICE HOLDING 
ya  a je jednou z největších zakázek v historii společnosti, 

kdy hodnota kontraktu přesáhla 11 mld. Kč.  Na projektu se kromě společnosti VÍTKOVICE 
, VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., 

Dokončení výstavby elektrárny, 
jejíž celkový výkon by měl dosahovat 2 x 145 MW, je plánováno na rok 2014. Dodávky 
zařízení pro energetiku a komplexní řešení energetických zdrojů představuje výjimečnou 

vyrobila nejtěžší litý kus ve své historii. K odlití 
rámu největšího rychlokovadla na světě použila rekordních 371 tun oceli.  



                                                                                                                             
 

 

Výroba těžkých odlitků se stává pro 
strategickým oborem. V rámci Evropské unie patříme mezi tři dodavatele, kteří je dokáží 
vyrobit – mimo naši skupinu
Forgemasters. 

Zařízení pro mimopecní zpracov
veletrhu Zlatou medaili za nejlepší inovační exponát. Jeho výrobce VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. tak letos holdingu přivezl z Brna historicky dvacáté zlato

Hutní montáže, a.s. oslavily šedesát 
průmyslových, energetických
Hutní montáže, a.s. uspěla v tendru na montáž spirálových membránových stěn, výsypky a 
bandáží prvního kotle na el
nejmodernější uhelnou elektrárnu společnosti Eskom a projekt Hitachi Power.

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 
LIMITED kontrakt na kompletní rek
milionů EUR. Vítkovice v tomto projektu porazily po třech letech příprav a vyjednávání 
konkurenty z Číny a Koreje. Na projektu spolupracují dceřiné společnosti VTK SPECIAL
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
a.s. 

Mimořádného úspěchu dosáhl vynález tzv. lunety na mezinárodním veletrhu INVENTO 
Prague 2013. Unikátní řešení ustavení hřídelí při obrábění, jehož majitelem je společnost 
VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
nejzajímavější vynález zlatou medaili a speciální ocenění IFIA GOLD MEDAL 2013 za nejlepší 
inovaci v rámci celé výstavy vůbec. Obdobné řešení v současné době na světovém trhu 
neexistuje a lodní průmysl o vynález projevil značný zájem.

Společnost VÍTKOVICE HAMMERING
druh výroby, který je postaven na zvládnutí složité technologie, nesrovnatelně náročnější, než 
je kování oceli, je v ČR unikát
světě. 

V oboru se pohybuje úzká skupina výrobců z USA, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, 
Itálie a Číny. Česká republika je nyní osmou zemí, kde se mohou produkovat titanové výkovky 
pro kosmický program, letectví a medicínské využití s násobně vyšší přidanou hodnotou.

Rovněž již byla ve spolupráci se společností SMS Meer DE zvládnuta technologie kování 
trubek na rychlokovacím stroji. 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS
vyrobené unikátním zpětným protlačováním a je první na světě, která technologii zvládla. 
Nejenže nová technologie dělá z láhví světovou jedničku, ale láhve jsou také lehčí a 
bezpečnější. 
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Výroba těžkých odlitků se stává pro skupinu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 
strategickým oborem. V rámci Evropské unie patříme mezi tři dodavatele, kteří je dokáží 

naši skupinu je to ještě tuzemská Škoda Pilsen Steel a britská Sheffield 

Zařízení pro mimopecní zpracování oceli ve vakuu získalo na 55. Mezinárodním strojírenském 
veletrhu Zlatou medaili za nejlepší inovační exponát. Jeho výrobce VÍTKOVICE HEAVY 

tak letos holdingu přivezl z Brna historicky dvacáté zlato

oslavily šedesát let od svého založení a jsou uznávaným realizátorem 
průmyslových, energetických, ekologických a sportovních staveb po celém světě. Společnost 

uspěla v tendru na montáž spirálových membránových stěn, výsypky a 
bandáží prvního kotle na elektrárně Kusile v Jihoafrické republice. Jedná se o budoucí 
nejmodernější uhelnou elektrárnu společnosti Eskom a projekt Hitachi Power.

a.s. uzavřela s pákistánskou společností WAH BRASS MILLS (PRIVATE) 
LIMITED kontrakt na kompletní rekonstrukci válcovny mosazi a měděných slitin, 
milionů EUR. Vítkovice v tomto projektu porazily po třech letech příprav a vyjednávání 
konkurenty z Číny a Koreje. Na projektu spolupracují dceřiné společnosti VTK SPECIAL

INERY a.s., VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. a VÍTKOVICE IT SOLUTION

Mimořádného úspěchu dosáhl vynález tzv. lunety na mezinárodním veletrhu INVENTO 
Prague 2013. Unikátní řešení ustavení hřídelí při obrábění, jehož majitelem je společnost 

a.s., získalo v soutěži mezi 150 soutěžícími z různých zemí o 
nejzajímavější vynález zlatou medaili a speciální ocenění IFIA GOLD MEDAL 2013 za nejlepší 
inovaci v rámci celé výstavy vůbec. Obdobné řešení v současné době na světovém trhu 

průmysl o vynález projevil značný zájem. 

Společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. v srpnu rozběhla produkci titanových výkovků. Tento 
druh výroby, který je postaven na zvládnutí složité technologie, nesrovnatelně náročnější, než 
je kování oceli, je v ČR unikátem. Výkovky z titanu dodává pouze okolo 15 firem na celém 

V oboru se pohybuje úzká skupina výrobců z USA, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, 
Itálie a Číny. Česká republika je nyní osmou zemí, kde se mohou produkovat titanové výkovky 

ký program, letectví a medicínské využití s násobně vyšší přidanou hodnotou.

Rovněž již byla ve spolupráci se společností SMS Meer DE zvládnuta technologie kování 
trubek na rychlokovacím stroji.  

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. vyrobila nový typ tlakových láhví o objemu 200 litrů 
vyrobené unikátním zpětným protlačováním a je první na světě, která technologii zvládla. 
Nejenže nová technologie dělá z láhví světovou jedničku, ale láhve jsou také lehčí a 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP postupně 
strategickým oborem. V rámci Evropské unie patříme mezi tři dodavatele, kteří je dokáží 

je to ještě tuzemská Škoda Pilsen Steel a britská Sheffield 

Mezinárodním strojírenském 
veletrhu Zlatou medaili za nejlepší inovační exponát. Jeho výrobce VÍTKOVICE HEAVY 

tak letos holdingu přivezl z Brna historicky dvacáté zlato. 

let od svého založení a jsou uznávaným realizátorem 
ekologických a sportovních staveb po celém světě. Společnost 

uspěla v tendru na montáž spirálových membránových stěn, výsypky a 
ektrárně Kusile v Jihoafrické republice. Jedná se o budoucí 

nejmodernější uhelnou elektrárnu společnosti Eskom a projekt Hitachi Power. 

uzavřela s pákistánskou společností WAH BRASS MILLS (PRIVATE) 
onstrukci válcovny mosazi a měděných slitin, v hodnotě 32 

milionů EUR. Vítkovice v tomto projektu porazily po třech letech příprav a vyjednávání 
konkurenty z Číny a Koreje. Na projektu spolupracují dceřiné společnosti VTK SPECIAL a.s., 

a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS 

Mimořádného úspěchu dosáhl vynález tzv. lunety na mezinárodním veletrhu INVENTO 
Prague 2013. Unikátní řešení ustavení hřídelí při obrábění, jehož majitelem je společnost 

, získalo v soutěži mezi 150 soutěžícími z různých zemí o 
nejzajímavější vynález zlatou medaili a speciální ocenění IFIA GOLD MEDAL 2013 za nejlepší 
inovaci v rámci celé výstavy vůbec. Obdobné řešení v současné době na světovém trhu 

v srpnu rozběhla produkci titanových výkovků. Tento 
druh výroby, který je postaven na zvládnutí složité technologie, nesrovnatelně náročnější, než 

em. Výkovky z titanu dodává pouze okolo 15 firem na celém 

V oboru se pohybuje úzká skupina výrobců z USA, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, 
Itálie a Číny. Česká republika je nyní osmou zemí, kde se mohou produkovat titanové výkovky 

ký program, letectví a medicínské využití s násobně vyšší přidanou hodnotou. 

Rovněž již byla ve spolupráci se společností SMS Meer DE zvládnuta technologie kování 

ých láhví o objemu 200 litrů 
vyrobené unikátním zpětným protlačováním a je první na světě, která technologii zvládla. 
Nejenže nová technologie dělá z láhví světovou jedničku, ale láhve jsou také lehčí a 



                                                                                                                             
 

 

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v
těchto láhví o celkovém objemu 5200 m
místech, kde není dostupná potrubní síť plynu.

Pokračuje i expanze v rozvoji využití alternativních pohonů v doprav
překročena hranice prodaného CNG 1.000.000 Nm
jsme zahájili výstavbu prvních ze dvaceti plnicích stanic CNG Vitall na území ČR včetně dálnice 
D1.  

V letošním školním roce bude Vítkovickou střední 
1600 žáků v 18 učebních a studijních oborech. Do prvních ročníků letos nastoupilo 566 žáků. 
Nejvíce žádané obory jsou Strojní mechanik 
vyučuje 68 učitelů teoretických předmětů a 

Byly zahájeny analýzy procesů a personální audity ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
materiálové a energetické vstupy a personální náklady. Pro
zlepšování procesů v dalších výrobních firmách 

Z pohledu majetkové struktury nedošlo ve skupině k podstatným změnám.

Byla realizována fúze sloučením společností VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. a VÍTKOVICE 
MECHANIKA a.s., jako nástupnické společnosti. Společnost VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. jako 
zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. 

Byl odprodán obchodní podíl ve společnosti OGNIOCHRON. 

VÍTKOVICE, a.s. odkoupila společnost Hutní montáže, a.s. od společnosti VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. 

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má zpracovaný tříletý strategický plán všech 
dceřiných společností na léta 2014 až 2016, který byl stanovený konzervativně, s ohledem na 
přetrvávající nízkou dynamiku růstu světových trhů.

 
OCHRANNÉ ZNÁMKY 

V roce 2013 bylo udržováno v platnosti 16 ochranných známek ve 49 zemích vztahujících se 
k značce VÍTKOVICE. 

Kromě těchto ochranných známek je v rámci 
dalších 16 ochranných známek v České republice a v Polsku. 

 
PATENTY, UŽITNÉ VZORY A ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY

V roce 2013 bylo v rámci skupiny 
přihlášek probíhá řízení před patentovými úřady v České republice a v zahraničí. V daném 
roce byla podána 1 nová přihláška vynálezu.

Ve vlastnictví skupiny je dále 29 užitných vzorů a 1 průmyslový vzor. V roce 2013 byly 
přihlášeny k zápisu 4 nové užitné vzory, z toho 1 byl udělen.
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Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně měl světovou premiéru kontejner složený z 
těchto láhví o celkovém objemu 5200 m3, využitelný i pro takzvaný virtuální plynovod
místech, kde není dostupná potrubní síť plynu. 

Pokračuje i expanze v rozvoji využití alternativních pohonů v doprav
překročena hranice prodaného CNG 1.000.000 Nm3 a ve spolupráci se společností Benzina 
jsme zahájili výstavbu prvních ze dvaceti plnicích stanic CNG Vitall na území ČR včetně dálnice 

V letošním školním roce bude Vítkovickou střední průmyslovou školu navštěvovat téměř 
1600 žáků v 18 učebních a studijních oborech. Do prvních ročníků letos nastoupilo 566 žáků. 
Nejvíce žádané obory jsou Strojní mechanik - zámečník a Mechanik seřizovač. Na škole 
vyučuje 68 učitelů teoretických předmětů a 47 učitelů odborného výcviku.

Byly zahájeny analýzy procesů a personální audity ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY 
a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. s cílem zlepšit logistiku a snížit 

materiálové a energetické vstupy a personální náklady. Probíhá příprava nasazení nástrojů ke 
zlepšování procesů v dalších výrobních firmách holdingu.  

Z pohledu majetkové struktury nedošlo ve skupině k podstatným změnám.

Byla realizována fúze sloučením společností VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. a VÍTKOVICE 
MECHANIKA a.s., jako nástupnické společnosti. Společnost VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. jako 
zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. 

dprodán obchodní podíl ve společnosti OGNIOCHRON.  

VÍTKOVICE, a.s. odkoupila společnost Hutní montáže, a.s. od společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má zpracovaný tříletý strategický plán všech 
a léta 2014 až 2016, který byl stanovený konzervativně, s ohledem na 

přetrvávající nízkou dynamiku růstu světových trhů. 

V roce 2013 bylo udržováno v platnosti 16 ochranných známek ve 49 zemích vztahujících se 

Kromě těchto ochranných známek je v rámci skupiny VÍTKOVICE HOLDING zaregistrováno 
dalších 16 ochranných známek v České republice a v Polsku.  

PATENTY, UŽITNÉ VZORY A ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY 

skupiny VÍTKOVICE HOLDING v platnosti 20 pate
přihlášek probíhá řízení před patentovými úřady v České republice a v zahraničí. V daném 
roce byla podána 1 nová přihláška vynálezu. 

Ve vlastnictví skupiny je dále 29 užitných vzorů a 1 průmyslový vzor. V roce 2013 byly 
u 4 nové užitné vzory, z toho 1 byl udělen. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Brně měl světovou premiéru kontejner složený z 
, využitelný i pro takzvaný virtuální plynovod, tedy v 

Pokračuje i expanze v rozvoji využití alternativních pohonů v dopravě. V roce 2013 byla 
a ve spolupráci se společností Benzina 

jsme zahájili výstavbu prvních ze dvaceti plnicích stanic CNG Vitall na území ČR včetně dálnice 

průmyslovou školu navštěvovat téměř 
1600 žáků v 18 učebních a studijních oborech. Do prvních ročníků letos nastoupilo 566 žáků. 

zámečník a Mechanik seřizovač. Na škole 
47 učitelů odborného výcviku. 

Byly zahájeny analýzy procesů a personální audity ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY 
s cílem zlepšit logistiku a snížit 

bíhá příprava nasazení nástrojů ke 

Z pohledu majetkové struktury nedošlo ve skupině k podstatným změnám. 

Byla realizována fúze sloučením společností VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. a VÍTKOVICE 
MECHANIKA a.s., jako nástupnické společnosti. Společnost VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. jako 
zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem.  

VÍTKOVICE, a.s. odkoupila společnost Hutní montáže, a.s. od společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má zpracovaný tříletý strategický plán všech 
a léta 2014 až 2016, který byl stanovený konzervativně, s ohledem na 

V roce 2013 bylo udržováno v platnosti 16 ochranných známek ve 49 zemích vztahujících se 

VÍTKOVICE HOLDING zaregistrováno 

VÍTKOVICE HOLDING v platnosti 20 patentů. U dalších 22 
přihlášek probíhá řízení před patentovými úřady v České republice a v zahraničí. V daném 

Ve vlastnictví skupiny je dále 29 užitných vzorů a 1 průmyslový vzor. V roce 2013 byly 



                                                                                                                             
 

 

V platnosti bylo 6 aktivních licencí k patentům a 15 aktivních licencí k ochranným známkám.

V roce 2013 bylo podáno celkem 52 zlepšovacích návrhů a drobných zlepšení. Celkový přínos 
z realizace zlepšovacích návrh

6. ZÁKLADNÍ CÍLE SKUPINY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ 

� Organizační a procesní konsolidace velkých společností skupiny 
MACHINERY a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
VÍTKOVICE CYLINDERS
personálních auditů. 

� Podstatné snížení nákladů, růst rentability, přírůstek zakázek a tržeb.

� Zvýšení produktivity práce provázané s motivačními systémy.

� Další využití tuzemských a evropských fondů s dot
vědu a výzkum. 

� Pokračovat v projektu budování plnících stanic CNG Vittal a virtuálních plynovodů.

� Optimalizací kapitálových výdajů zajistit potřebnou obnovu výrobní základny.
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V platnosti bylo 6 aktivních licencí k patentům a 15 aktivních licencí k ochranným známkám.

V roce 2013 bylo podáno celkem 52 zlepšovacích návrhů a drobných zlepšení. Celkový přínos 
z realizace zlepšovacích návrhů a patentů činil 2,1 mil. Kč 

ZÁKLADNÍ CÍLE SKUPINY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ 

Organizační a procesní konsolidace velkých společností skupiny – VÍTKOVICE HEAVY 
, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., VÍTKOVICE MECHANIKA

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. a VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., prostřednictvím procesních a 
 

Podstatné snížení nákladů, růst rentability, přírůstek zakázek a tržeb.

Zvýšení produktivity práce provázané s motivačními systémy. 

Další využití tuzemských a evropských fondů s dotacemi investičních výdajů a výdajů na 

Pokračovat v projektu budování plnících stanic CNG Vittal a virtuálních plynovodů.

Optimalizací kapitálových výdajů zajistit potřebnou obnovu výrobní základny.

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

V platnosti bylo 6 aktivních licencí k patentům a 15 aktivních licencí k ochranným známkám. 

V roce 2013 bylo podáno celkem 52 zlepšovacích návrhů a drobných zlepšení. Celkový přínos 

ZÁKLADNÍ CÍLE SKUPINY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

VÍTKOVICE HEAVY 
, VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., 

, prostřednictvím procesních a 

Podstatné snížení nákladů, růst rentability, přírůstek zakázek a tržeb. 

acemi investičních výdajů a výdajů na 

Pokračovat v projektu budování plnících stanic CNG Vittal a virtuálních plynovodů. 

Optimalizací kapitálových výdajů zajistit potřebnou obnovu výrobní základny. 



                                                                                                                             
 

 

7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobam

za společnost VÍTKOVICE HOLDING a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava 

Ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je ovládající osobu 
společnosti  VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 7
02, IČ 258 16 039, zapsané v
1934  

r.č. 580817/0203, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 702 00, 
Ovládající osoba byla přezkoumána ve vztahu k

• uzavřených smluv, 

• obratů, pohledávek a závazků,

• plnění a protiplnění,

• právních úkonů a jiných opatření,

• vzniku újmy a její úhrady
za účetní období roku 2013, resp. k
 

I. Struktura, úloha, způsoby 

Ing. Jan Světlík je předseda představenstva společnosti a zároveň akcionářem společnosti, 

která ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je 

ovládající osobou neboť může uplatňovat rozhodující vliv.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobam

za společnost VÍTKOVICE HOLDING a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava 

Ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je ovládající osobu 
společnosti  VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 7

039, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 

Ing. Jan Světlík,  
r.č. 580817/0203, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 702 00, 

Ovládající osoba byla přezkoumána ve vztahu k zpracovateli z hlediska: 

 

obratů, pohledávek a závazků, 

plnění a protiplnění, 

právních úkonů a jiných opatření, 

vzniku újmy a její úhrady 
za účetní období roku 2013, resp. k 31.12.2013 s následujícími zjištěními:

Struktura, úloha, způsoby ovládání 

Ing. Jan Světlík je předseda představenstva společnosti a zároveň akcionářem společnosti, 

která ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je 

ovládající osobou neboť může uplatňovat rozhodující vliv. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

za společnost VÍTKOVICE HOLDING a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice 

Ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je ovládající osobu 
společnosti  VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 

Ostravě, oddíl B, vložka 

r.č. 580817/0203, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 702 00,  
 

následujícími zjištěními: 

Ing. Jan Světlík je předseda představenstva společnosti a zároveň akcionářem společnosti, 

která ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je 



                                                                                                                             
 

 

II. Seznam ovládaný

    

Seznam společností ovládaných společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. v období od 1. 1. 2013 do  31. 12. 2013

   

Poř. č. Název společnosti 

  VÍTKOVICE HOLDING, a.s.     

1 VTK CYLINDERS s.r.o. 

1.1 VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

1.1.1 VÍTKOVICE Kordt und Rosch GmbH  

1.1.2 LAHVARNA BROD  d.o.o. 

1.2 VITKOVICE MILMET S.A. 

1.2.1 KZWM OGNIOCHRON S.A.    do 2.10.2013 

1.2.1.1 Silesian Gaz w Siemianowicach sp. z o.o.    do 5.8.2013

1.2.1.2 OGNIOCHRON sp. z o.o.    do 2.10.2013 

1.3 SAINVER S.A.                               

1.4 CIDEGAS S.A.              

1.4.1 SAINVER S.A.                               

2 VÍTKOVICE, a.s. 

3 VITKOVICE MILMET S.A.      od 30.1.2013 

4 VÍTKOVICE REVMONT a.s.  

5 VTK SECURITIES s.r.o. 

5.1 VÍTKOVICE, a.s. 

5.1.1 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.                                                                                             

5.1.1.1 Hutní montáže, a.s. 

5.1.2 VÍTKOVICE Lisovna, spol. s r.o. "v likvidaci"       do 15.6.2013

5.1.3 VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.      

5.1.4 VÍTKOVICE ÚAM a.s. 

5.1.5 VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. 

5.1.6 VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

5.1.7 VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 

5.1.8 VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

5.1.9 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.                                          

5.1.9.1 Office House Průmyslová a.s.       

5.1.10 VITKOVICE HARD POLSKA sp. z o.o. 

5.1.10.1 OGNIOCHRON sp. z o.o.    od 20.12.2013  

  (od 20.12.2013 změna firmy na VITKOVICE FF sp. z o.o. 

  nezapsáno v OR) 
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Seznam ovládaných osob 

Seznam společností ovládaných společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. v období od 1. 1. 2013 do  31. 12. 2013

  

 Sídlo 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 706 00 

58840 Plettenberg, Německo 

Vladimira Filakovca 3, 35000 Slavonski Brod, Croatia 

Sosnowiec 41-200, ul. Gen. Grota-Roweckiego 130, Polsko 

 Andrychów 34-120, ul. Krakowska 83 C, Polsko 

Silesian Gaz w Siemianowicach sp. z o.o.    do 5.8.2013 Siemianowice Slaskie 41-103, ul. Žeromskiego 21, Polsko 

Andrychów 34-120, ul. Krakowska 83 C, Polsko 

Sarmiento 846, 7 piso, dpto A, Capital Federal, Argentina   

Av. San Martin 6445, (1419) Capital, Buenos Aires, Argentina 

Sarmiento 846, 7 piso, dpto A, Capital Federal, Argentina   

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

 Sosnowiec 41-200, ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 130, Polsko 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.                                                                                             Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava      

Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava     

VÍTKOVICE Lisovna, spol. s r.o. "v likvidaci"       do 15.6.2013 Ostrava-Vítkovice, Ruská 101 

Zámočnícká 13, Bratislava 811 03, Slovenská republika 

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava    

Ostrava - Hulváky, Pohraniční 584/142, PSČ 709 00 

Ruská 2929/101A, Vítkovice, 703 00 Ostrava      

Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00  Ostrava     

1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava  

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.                                           Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00  Ostrava     

28. října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava  

Sosnowiec 41-200, ul. Gen. Grota-Roweckiego 130, Polsko 

 Andrychów 34-120, ul. Krakowska 83 C, Polsko 

(od 20.12.2013 změna firmy na VITKOVICE FF sp. z o.o. - dosud   

  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

   

Seznam společností ovládaných společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. v období od 1. 1. 2013 do  31. 12. 2013 

  

IČ 

258 16 039 

268 75 756 

258 49 026 

  

  

272019626 

  

  

  

  

  

  

451 93 070 

272019626 

258 28 258 

268 75 951 

451 93 070 

258 77 950 

155 04 140 

623 05 492 

35 744 618 

285 94 771 

258 70 556 

258 71 587 

258 77 933 

259 09 339 

268 23 357 

252 50 191 

  

  



                                                                                                                             
 

 

5.1.11 VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o  

5.1.12 VÍTKOVICE NP a.s.    do 20.6.2013 

5.1.13 PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.  

5.1.14 VTK  SPECIAL a.s. 

5.1.14.1 PA SPECIAL, a.s.                                           

5.1.15 VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 

5.1.16 VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s.      

5.1.17 
iDTAX Česká republika, s.r.o.                        

5.1.18 VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. 

  (do 7.3.2013 firma ALBORZ YADAC CO., a.s.)

5.1.19 VÍTKOVICE HTB a.s.                                                                                     

5.1.20 VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o.     do 30.11.2013 (fúze poz. č. 1)

5.1.21 VITKOVICE INDIA POWER PRIVATE LIMITED   

5.1.22 VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 

5.1.23 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.                                                

5.1.23.1 TAXNET, s.r.o.                                            

5.1.23.2 MEDIUM SOFT - Polska SP. z o. o.                 

5.1.24 Hutní montáže, a.s.    od 19.12.2013 

5.1.24.1 CHEMONT, a.s.       do 15.5.2013                                             

5.1.24.2 Ti kran servis s.r.o. 

5.1.24.3 Mostárna Hustopeče, a.s.         do 8.11.2013

5.1.24.4 INTERMONTÁŽ - servis, s.r.o. 

5.1.24.5 PRIS - Hutní montáže Ostrava 

5.1.24.6 GEO - CZ Construction Engineering, spol s r.o.

5.1.25 VÍTKOVICE - IOS s.r.o.            

5.1.26 Spojené slévárny, spol. s r.o.                                                            

5.1.27 EDUCATION UNIVERZUM a.s.   

5.1.27.1 GOODWILL - vyšší odborná škoda, s.r.o.     

6 VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.        

  
Poznámky: 

  

1. K datu 30.11.2013 byla do obchodního rejstříku zúčastněných společností zapsána fúze sloučením společností VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. a  VÍTKOVI
MECHANIKA a.s. jako nástupnické společnosti. Společnost VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena a z
nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2013.
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 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 773/4, PSČ 110 00 

Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 773/4, PSČ 110 00 

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00  Ostrava    

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

 Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

(do 7.3.2013 firma ALBORZ YADAC CO., a.s.)   

                                                                               Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

do 30.11.2013 (fúze poz. č. 1) Ostrava - Vítkovice, Kotkova 431/4A, PSČ 706 02 

VITKOVICE INDIA POWER PRIVATE LIMITED    
Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New 
Delhi - 110019, Delhi, INDIA 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2927, PSČ 706 02 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.                                                 Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 

Moravská Ostrava, Cihelní 14, PSČ 702 00 

Polska SP. z o. o.                  Poznaň 60-573, ul. Lindego 6, Polsko 

Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava     

                                              Brno, Vídeňská 119, okres Brno-město, PSČ 619 00 

Sviadnov, Nádražní 448, PSČ 739 25 

Mostárna Hustopeče, a.s.         do 8.11.2013                            Hustopeče - Hustopeče, Nádražní 170/43, PSČ 693 01 

ul. M. Stelmacha 3, Kyjev - 40, Ukrajina 

Nusupbekova st. 32, 480016 Almaty, Kazachstán 

CZ Construction Engineering, spol s r.o. ul. Mazniašvili 4, 380002 Tbilisi, okres Čugureti, Gruzie 

Tušimice 13, 432 01 Kadaň     

Spojené slévárny, spol. s r.o.                                                             Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

vyšší odborná škoda, s.r.o.      Frýdek - Místek, Prokopa Holého 400, PSČ 738 01  

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 

byla do obchodního rejstříku zúčastněných společností zapsána fúze sloučením společností VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. a  VÍTKOVI
MECHANIKA a.s. jako nástupnické společnosti. Společnost VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním 
nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2013. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

277 86 749 

278 45 206 

483 92 758 

289 82 495 

284 20 161 

278 07 088 

286 06 540 

285 88 487 

286 47 491 

  

451 92 219 

476 69 454 

Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New 

  

277 81 291 

286 06 582 

253 59 924 

  

155 04 140 

463 45 841 

640 84 892 

499 68 360 

  

  

  

473 06 891 

602 02 505 

286 48 218 

253 64 294 

278 21 323 

byla do obchodního rejstříku zúčastněných společností zapsána fúze sloučením společností VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. a  VÍTKOVICE 
ikla bez likvidace s právním 



                                                                                                                             
 

 

III. Uzavřené smlouvy

Z titulu schválených smluv o výkonu funkce byly Ing. Janu Světlíkovi vyplaceny odměny za 

výkon funkce, tak jak je schválila valná hromada společnosti.

Mezi další ovládající osobou a zpracovatelem nebyla poskytována plnění a protiplnění a 

nevznikly žádné jiné vzájemné pohledávky či závazky.

 

IV. Právní úkony a jiná opatření

V účetním období roku 2013 nebyly v

právní úkony. 

V účetním období roku 2013 nebyla v

učiněna žádná opatření. 

 

V. Újma vzniklá ovládané osobě

V účetním období roku 2013 nevznikla zpracovateli žádná újma, která by byla způsobena 

následkem smluvních vztahů s

jiných opatření učiněných či přijatých v

kompenzace újmy proto ve vztahu k

 

VI. Zhodnocení vztahů s

Vztahy mezi propojenými osobami lze hodnotit kladně v

rozhodujícím způsobem podílí na řízení a vedení skupiny o čemž svědčí dosavadní stabilita a 

růst skupiny.  
 
V Ostravě dne 31.3.2014 
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Uzavřené smlouvy 

titulu schválených smluv o výkonu funkce byly Ing. Janu Světlíkovi vyplaceny odměny za 

výkon funkce, tak jak je schválila valná hromada společnosti. 

další ovládající osobou a zpracovatelem nebyla poskytována plnění a protiplnění a 

nevznikly žádné jiné vzájemné pohledávky či závazky. 

Právní úkony a jiná opatření 

účetním období roku 2013 nebyly v zájmu ovládajících osob učiněny zpracovatelem žádné 

účetním období roku 2013 nebyla v zájmu nebo na popud ovládajících osob zpracovatelem 

Újma vzniklá ovládané osobě 

účetním období roku 2013 nevznikla zpracovateli žádná újma, která by byla způsobena 

vztahů s ovládající osobou nebo jakýchkoliv jiných právních úkonů nebo 

jiných opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládajících osob. Otázky 

kompenzace újmy proto ve vztahu k výše uvedenému nevznikají. 

Zhodnocení vztahů s propojenou osobou 

Vztahy mezi propojenými osobami lze hodnotit kladně v tom směru, že Ing. Jan Světlík se 

rozhodujícím způsobem podílí na řízení a vedení skupiny o čemž svědčí dosavadní stabilita a 

______________________________ 
Ing. Jan Světlík 

předseda představenstva 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

titulu schválených smluv o výkonu funkce byly Ing. Janu Světlíkovi vyplaceny odměny za 

další ovládající osobou a zpracovatelem nebyla poskytována plnění a protiplnění a 

zájmu ovládajících osob učiněny zpracovatelem žádné 

zájmu nebo na popud ovládajících osob zpracovatelem 

účetním období roku 2013 nevznikla zpracovateli žádná újma, která by byla způsobena 

ovládající osobou nebo jakýchkoliv jiných právních úkonů nebo 

zájmu nebo na popud ovládajících osob. Otázky 

tom směru, že Ing. Jan Světlík se 

rozhodujícím způsobem podílí na řízení a vedení skupiny o čemž svědčí dosavadní stabilita a 



                                                                                                                             
 

 

8. Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

 



                                                                                                                             
 

 

9. Účetní závěrka 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

 



                                                                                                                             
 

 

                                                                                                                                      Příloha účetní závěrky za rok 2013 v

Výroční zpráva 2013                 25 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

 



                                                                                                                             
 

 

10. Příloha účetní závěrky

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název účetní jednotky:

Právní forma: 

Sídlo:  

IČ:   

 

 

                                                                                                                                      Příloha účetní závěrky za rok 2013 v

Výroční zpráva 2013                 28 

Příloha účetní závěrky 
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Název účetní jednotky: VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

    akciová společnost 

    Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava

    25816039 

 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

 

1.1 Založení a charakteristika společnosti

 

Název účetní jednotky: 

Právní forma:     

Datum vzniku společnosti:

Sídlo účetní jednotky: 

                                    

                                   

IČ:   

Rozhodující předmět činnosti

až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebyt

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Základní kapitál:    

 

1.2 Hlavní vlastníci společnosti

Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti:

Ing. Jan Světlík 

 

1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V uplynulém účetním období nedošlo k žádným změnám ani dodatkům v obchodním 

rejstříku. 
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Založení a charakteristika společnosti 

  VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

  akciová společnost 

Datum vzniku společnosti: 25. června 1998 

  Ruská 2887/101 

  Ostrava - Vítkovice 

  706 02 

  25816039 

Rozhodující předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v

až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebyt

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

  252.000.000 Kč 

Hlavní vlastníci společnosti 

Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti:

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V uplynulém účetním období nedošlo k žádným změnám ani dodatkům v obchodním 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti: 

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

V uplynulém účetním období nedošlo k žádným změnám ani dodatkům v obchodním 



                                                                                                                             
 

 

1.4 Organizační struktura společnosti

K 31.12.2013 měla organizační struktura následující podobu:

 

Ing. Jan Světlík 

Předseda představenstva 

Ředitelka správy společnosti

 

 
1.5 Představenstvo a dozorčí 

K 31.12.2013 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo 

Předseda: Ing. Jan Světlík

Místopředseda: Jerzy Koscielniak

Členové: Ing. Jiří Michálek

Dozorčí rada 

Předseda: Liběna Světlíková

Členové: Tomáš Hladký

Ing. Jan 

 

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě 

společnosti. 
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Organizační struktura společnosti 

měla organizační struktura následující podobu: 

Představenstvo a.s. 

Jerzy Koscielniak 

Místopředseda představenstva 

Ing. Jiří Michálek

Člen představenstva

Vedení a.s. 

Generální ředitel 

správy společnosti Finanční ředitel 

Představenstvo a dozorčí rada 

bylo složení představenstva a dozorčí rady následující: 

Ing. Jan Světlík 

Jerzy Koscielniak 

Ing. Jiří Michálek 

Liběna Světlíková 

Tomáš Hladký 

Ing. Jan Světlík ml. 

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Ing. Jiří Michálek 

Člen představenstva 

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě 



                                                                                                                             
 

 

2. ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY 
OCEŇOVÁNÍ 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v

účetnictví a  Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku

závazků, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o 

schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

 

2.1 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

2.1.1 Dlouhodobý h

Ocenění 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek

Kč v jednotlivém případě 

principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. 

majetek se oceňuje pořizovací cenou,

související. Nehmotný maje

při pořízení zahrne přímo do 

evidenci a podléhá inventarizaci

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek

v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku

oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, ná

další náklady s pořízením související.

dlouhodobého majetku jsou, do doby uvedení pořizovaného majetku do užívání, rovněž 

aktivovány do pořizovací ceny tohoto majetku
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ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 

účetnictví a  Českými účetními standardy pro podnikatele. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku

zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o 

tky pokračovat ve svých aktivitách. 

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 60

jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok při respektování 

principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dlouhodobý nehmotný 

majetek se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením 

Nehmotný majetek, který není v naší společnosti považován za dlouhodobý, se 

při pořízení zahrne přímo do nákladů jako poskytnutí služeb a dále je veden 

evidenci a podléhá inventarizaci. 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšš

v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok při respektování principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.  Dlouhodobý hmotný majetek je 

oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a 

pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením 

dlouhodobého majetku jsou, do doby uvedení pořizovaného majetku do užívání, rovněž 

aktivovány do pořizovací ceny tohoto majetku na základě rozhodnutí účetní jednotky

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem           

vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

 soustavě podvojného 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku a 

zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o 

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek 

, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. 

doba použitelnosti je delší než jeden rok při respektování 

Dlouhodobý nehmotný 

která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením 

považován za dlouhodobý, se 

nákladů jako poskytnutí služeb a dále je veden  v operativní 

, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč 

při respektování principu 

Dlouhodobý hmotný majetek je 

klady na dopravu, clo a 

Úroky a další finanční výdaje související s pořízením 

dlouhodobého majetku jsou, do doby uvedení pořizovaného majetku do užívání, rovněž 

rozhodnutí účetní jednotky. 



                                                                                                                             
 

 

Dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a 

účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje rovněž majetek nově zjištěný v účetnictví, 

se účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek. Reprodukční pořizovací cena 

takovéhoto majetku je stanovena na základě odborného odhadu.

Hmotný  majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který není dle 

směrnic považován za dlouhodobý

veden v operativní evidenci a podléhá inventarizaci.

Technické zhodnocení, jehož hodnota 

dlouhodobého hmotného majetku částku 

majetku. 

U dlouhodobého nehmotného majetku zvyšuje pořizovací cenu technické zhodnocení, jehož 

hodnota převýší u jednotlivého nehmotného majetku částku 40

Účetní odpisy 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny 

a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je odepisován rovnoměrně po dobu 180 měsíců do 

výnosů. 

Daňové odpisy 

Při uplatňování daňových odpisů společnost postupuje podle § 

586/1992 Sb., o daních z příjmů

pro účely výpočtu daně z příjmů.

 

2.1.2 Dlouhodobý finanční 

Ocenění 

Podíly, cenné papíry a deriváty

jiném úbytku jsou oceňovány cenou zjištěnou metodou FIFO. 
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majetek nabytý darováním se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a 

účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje rovněž majetek nově zjištěný v účetnictví, 

se účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek. Reprodukční pořizovací cena 

takovéhoto majetku je stanovena na základě odborného odhadu. 

dobou použitelnosti delší než jeden rok, který není dle 

za dlouhodobý, se účtuje při pořízení do nákladů jako  zásoba a dále je 

operativní evidenci a podléhá inventarizaci. 

jehož hodnota v úhrnu za zdaňovací období převýší

dlouhodobého hmotného majetku částku 40 tis. Kč zvyšuje pořizovací 

U dlouhodobého nehmotného majetku zvyšuje pořizovací cenu technické zhodnocení, jehož 

hodnota převýší u jednotlivého nehmotného majetku částku 40 tis. Kč

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny 

a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

nabytému majetku je odepisován rovnoměrně po dobu 180 měsíců do 

Při uplatňování daňových odpisů společnost postupuje podle § 31(§ 32

příjmů v platném znění. Společnost uplatňuje zrychlené

příjmů. 

Dlouhodobý finanční majetek 

a deriváty jsou při nabytí oceněny pořizovací 

jiném úbytku jsou oceňovány cenou zjištěnou metodou FIFO.  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

majetek nabytý darováním se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje rovněž majetek nově zjištěný v účetnictví, který 

se účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek. Reprodukční pořizovací cena 

dobou použitelnosti delší než jeden rok, který není dle našich interních 

při pořízení do nákladů jako  zásoba a dále je 

převýší u jednotlivého 

Kč zvyšuje pořizovací cenu tohoto 

U dlouhodobého nehmotného majetku zvyšuje pořizovací cenu technické zhodnocení, jehož 

č jednotlivě. 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny 

nabytému majetku je odepisován rovnoměrně po dobu 180 měsíců do 

31(§ 32) a § 32a  zákona č. 

t uplatňuje zrychlené odpisy 

 cenou. Při prodeji či 



                                                                                                                             
 

 

Realizovatelné cenné papíry 

oceněny reálnou hodnotou. 

Cenné papíry, zakládající podstatný nebo rozhodující vliv na jiné společnosti, které naše 

společnost drží dlouhodobě

ekvivalence.  

 

 

 

2.1.3 Zásoby 

Ocenění  

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami

FIFO, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění 

úbytku zásob.  

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s

souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.) 

 
2.1.4 Pohledávky 

 
Ocenění 

Pohledávky se účtují ve jmenovité 

pořizovací cenou. 

Způsob tvorby opravných položek

Hodnota nedobytných pohledávek se snižuje pomocí

zákonem o rezervách tvoří společnost zákonné opravné položky. Dále jsou tvořeny účetní 

opravné položky v návaznosti na věkovou strukturu pohledávek a to následujícím 

způsobem: 

• opravná položka ve výši 100 % na pohledávky p

• opravná položka ve výši 50 % na pohledá
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cenné papíry jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví 

.  

Cenné papíry, zakládající podstatný nebo rozhodující vliv na jiné společnosti, které naše 

dlouhodobě, byly k okamžiku sestavení účetní závěrky oceněny 

jsou oceňovány pořizovacími cenami, při vyskladnění

FIFO, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění 

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s

souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.)  

jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté postoupením se oceňují 

Způsob tvorby opravných položek 

Hodnota nedobytných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek. V souladu se 

zákonem o rezervách tvoří společnost zákonné opravné položky. Dále jsou tvořeny účetní 

opravné položky v návaznosti na věkovou strukturu pohledávek a to následujícím 

e výši 100 % na pohledávky po lhůtě splatnosti více než 1 rok

• opravná položka ve výši 50 % na pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví 

Cenné papíry, zakládající podstatný nebo rozhodující vliv na jiné společnosti, které naše 

okamžiku sestavení účetní závěrky oceněny metodou 

, při vyskladnění s použitím metody 

FIFO, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění 

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením 

hodnotě. Pohledávky nabyté postoupením se oceňují 

opravných položek. V souladu se 

zákonem o rezervách tvoří společnost zákonné opravné položky. Dále jsou tvořeny účetní 

opravné položky v návaznosti na věkovou strukturu pohledávek a to následujícím 

o lhůtě splatnosti více než 1 rok 

vky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů 



                                                                                                                             
 

 

• opravná položka ve výši 25 % na pohledá

V účetním období tvořila

inventarizace k 31.12.2013

předpokládané doby návratnosti.

 

2.1.5 Úvěry 

Ocenění 

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou sledovány v

se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní 

závěrky. Jako krátkodobý bankovní úvěr je v rozvaze vykazován i případný pasivní zůstatek 

kontokorentního účtu. 

 

2.1.6 Rezervy 

V roce 2013 ani v předchozím roce společnost nevytvořila žádnou rezervu na očekávané 

budoucí výdaje vyplývající ze stávající provozní činnosti.

 

2.2 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Pro ocenění majetku a závazků k

společnost v souladu s ustanovením § 24 zákona o účetnictví denní kurz devizového trhu 

vyhlášený ČNB. Realizované kurzové zisky a ztráty byly účtovány do výnosů, resp. nákladů 

běžného roku.  

K okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 

obchodních společnostech, cenné papíry a deriváty, ceniny a devizové hodnoty

majetek) vyjádřené v cizí měně přepočítány kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB 

platným dne 31.12.2013. 
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• opravná položka ve výši 25 % na pohledávky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů

období tvořila společnost opravné položky k pohle

3 podle stáří pohledávky a dále podle posouzení míry rizika a 

předpokládané doby návratnosti. 

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou sledovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr 

dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní 

závěrky. Jako krátkodobý bankovní úvěr je v rozvaze vykazován i případný pasivní zůstatek 

předchozím roce společnost nevytvořila žádnou rezervu na očekávané 

budoucí výdaje vyplývající ze stávající provozní činnosti. 

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Pro ocenění majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu 

ustanovením § 24 zákona o účetnictví denní kurz devizového trhu 

Realizované kurzové zisky a ztráty byly účtovány do výnosů, resp. nákladů 

okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2013 byly pohledávky, závazky, podíly na 

obchodních společnostech, cenné papíry a deriváty, ceniny a devizové hodnoty

cizí měně přepočítány kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

vky po lhůtě splatnosti více než 90 dnů 

pohledávkám na základě 

podle stáří pohledávky a dále podle posouzení míry rizika a 

hodnotě. Za krátkodobý úvěr 

dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní 

závěrky. Jako krátkodobý bankovní úvěr je v rozvaze vykazován i případný pasivní zůstatek 

předchozím roce společnost nevytvořila žádnou rezervu na očekávané 

okamžiku uskutečnění účetního případu používá 

ustanovením § 24 zákona o účetnictví denní kurz devizového trhu 

Realizované kurzové zisky a ztráty byly účtovány do výnosů, resp. nákladů 

edávky, závazky, podíly na 

obchodních společnostech, cenné papíry a deriváty, ceniny a devizové hodnoty (finanční 

cizí měně přepočítány kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a 



                                                                                                                             
 

 

Kurzové rozdíly vzniklé z přep

sestavení účetní závěrky byly proúčtovány na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch 

finančních výnosů. 

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu

účty nákladů a výnosů, ale 

 

2.3 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Leasingové splátky vyplývající ze smluv o finančním pronájmu s

majetku jsou účtovány rovnoměrně do období, s

Majetek pořízený po skončení leasingu je v

pokud jeho pořizovací cena nepřekročí částku 40 tis.

spotřeby a dále je sledován pouze v

 

2.4 Daně 

Odložená daň 

Výpočet odložené daně vychází ze závazkové metody

daně z příjmů platná v období, ve kterém bude tato daň uplatněna.

vedoucí ke vzniku odložené daňové pohledávky nebo závazku se v

ve vzájemné souvislosti s

odložené daňové pohledávce s

uplatnitelnosti. 

Odložená daň se vypočítává z

popř. pasiv. V naší společnosti přicházejí v

- rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku 

- rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou opravných položek k

- nezaplacené zdravotní a so

- oceňovací rozdíl k
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přepočtu pohledávek, závazků a finančního maje

sestavení účetní závěrky byly proúčtovány na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch 

přepočtu cenných papírů a podílů nebyly proúčtovány 

ale byly zahrnuty do ocenění ekvivalencí jako její součást. 

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 

Leasingové splátky vyplývající ze smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najatého 

majetku jsou účtovány rovnoměrně do období, s nímž věcně a časově souvisejí. 

Majetek pořízený po skončení leasingu je v naší společnosti považován za drobný majetek, 

vací cena nepřekročí částku 40 tis. Kč, je zaúčtován jednorázově do 

spotřeby a dále je sledován pouze v operativní evidenci. Podléhá inventarizaci.

Výpočet odložené daně vychází ze závazkové metody, a proto se při výpočtu

období, ve kterém bude tato daň uplatněna.

vedoucí ke vzniku odložené daňové pohledávky nebo závazku se v naší společnosti posuzují 

ve vzájemné souvislosti s tím, že o odloženém daňovém závazku účtuje

odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti, to znamená po posouzení její 

se vypočítává z přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní 

naší společnosti přicházejí v úvahu následující přechodné rozdíly:

rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku 

účetní a daňovou hodnotou opravných položek k

nezaplacené zdravotní a sociální pojištění do 31.1.2014  

oceňovací rozdíl k neodpisovanému majetku 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

finančního majetku k okamžiku 

sestavení účetní závěrky byly proúčtovány na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch 

nebyly proúčtovány na příslušné 

jako její součást.  

následnou koupí najatého 

nímž věcně a časově souvisejí.  

naší společnosti považován za drobný majetek, 

je zaúčtován jednorázově do 

operativní evidenci. Podléhá inventarizaci. 

a proto se při výpočtu použije sazba 

období, ve kterém bude tato daň uplatněna. Přechodné rozdíly 

naší společnosti posuzují 

tím, že o odloženém daňovém závazku účtujeme vždy a o 

ohledem na zásadu opatrnosti, to znamená po posouzení její 

rozdílů mezi daňovou a účetní základnou aktiv, 

následující přechodné rozdíly: 

rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku  

účetní a daňovou hodnotou opravných položek k pohledávkám 



                                                                                                                             
 

 

 

2.5 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

předcházejícímu účetnímu období

Za účetní období 2013 nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy 

účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.
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Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

předcházejícímu účetnímu období 

nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy 

účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy 



                                                                                                                             
 

 

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
3.1 Dlouhodobý majetek

 
3.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software 

Ocenitelná práva 

Nedokončený DNM 

Zálohy na DNM 

CELKEM 

 
 
Zůstatková cena a oprávky
 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software 

Ocenitelná práva 

Nedokončený DNM 

Zálohy na DNM 

CELKEM 

 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 

tis. Kč a v roce 2012 činily 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze

Společnost neeviduje žádný drobný nehmotný
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ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISK

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
Pořizovací cena 

2012 Přírůstky Úbytky

345  

6.087  

100  

0  

6.532  

Zůstatková cena a oprávky 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
Zůstatková cena 

2013 2012 201

0 0 

170 5.921 

100 100 

  

270 6.021 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 

činily 166 tis. Kč. 

drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze 

Společnost neeviduje žádný drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

ZISKU A ZTRÁTY 

Úbytky 2013 

 345 

5.879 208 

 100 

 0 

5.879 653 

Oprávky 

2013 2012 

345 345 

38 166 

  

  

383 511 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2013 činily 525 

 

rozvaze.  



                                                                                                                             
 

 

3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena 
 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Pozemky 

Stavby 

Samostatné movité věci a soubory 

Umělecká díla a sbírky 

Nedokončený DHM 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

CELKEM 

 
 
 
Zůstatková cena a oprávky 
 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Pozemky 

Stavby 

Samostatné movité věci a soubory 

Umělecká díla a sbírky 

Nedokončený DHM 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

CELKEM 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 

tis. Kč a v roce 2012 činily 

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze

Souhrnná výše (v pořizovacích cenách) drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 

k 31.12.2013 činí 4.972 tis. Kč, k
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Dlouhodobý hmotný majetek 

 
Pořizovací cena 

2012 Přírůstky Úbytky

34.311  

104.425 3.773 

52.058  

10.178  

16.948 3.407 

nabytému majetku -382.516  

-164.596 24.008 

 

 
Zůstatková cena 

2013 2012 201

34.311 34.311 

72.096 71.793 

3.359 6.143 

9.949 10.178 

15.982 16.468 

nabytému majetku -140.438 -165.940 

-4.741 -26.567 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 

činily 6.289 tis. Kč. 

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 

Souhrnná výše (v pořizovacích cenách) drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 

. Kč, k 31.12.2012 činila 4.964 tis. Kč.  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Úbytky 2013 

 34.311 

 108.198 

36 52.022 

229 9.949 

4.373 15.982 

 -382.516 

11.886 -162.054 

Oprávky 

2013 2012 

  

36.101 32.632 

48.663 45.915 

  

  

-242.077 -216.576 

-157.313 -138.029 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2013 činily 6.254 

Souhrnná výše (v pořizovacích cenách) drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 



                                                                                                                             
 

 

3.1.3 Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v 

účetnictví 

Společnost nemá takový 
 

3.1.4 Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu

Společnost nemá najatý žádný dlouhodobý
 

3.1.5 Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem.
 
 
3.2 Dlouhodobý finanční majetek

Pořizovací cena 

Dlouhodobý finanční majetek 

Podíly v ovládaných a řízených osobách

Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 

CELKEM 

V roce 2013 došlo v oblasti dlouhodobého finančního majetku k těmto významným změnám:

VÍTKOVICE MILMET S.A. 

Dne 30. ledna 2013 bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti Vítkovice Milmet 

S.A. v hodnotě 6.512.062 zlotych.
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Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v 

Společnost nemá takový majetek. 

Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu

Společnost nemá najatý žádný dlouhodobý majetek formou finančního 

Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 

Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem. 

finanční majetek  

 
Pořizovací cena 

2012 Přírůstky Úbytky

ovládaných a řízených osobách 666.864  

účetních jednotkách pod 
164.468  

cenné papíry a 
796 40.166 

832.128 40.166 

došlo v oblasti dlouhodobého finančního majetku k těmto významným změnám:

Dne 30. ledna 2013 bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti Vítkovice Milmet 

hodnotě 6.512.062 zlotych. 

 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v 

Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu 

 leasingu. 

Úbytky 2013 

 666.864 

 164.468 

 40.962 

0 872.294 

došlo v oblasti dlouhodobého finančního majetku k těmto významným změnám: 

Dne 30. ledna 2013 bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti Vítkovice Milmet 



                                                                                                                             
 

 

3.2.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách

2013 

Název společnosti a sídlo 
Pořizovací cena

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VTK CYLINDERS s.r.o. 

VTK SECURITIES s.r.o. 

CELKEM 

 

Název společnosti a sídlo

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VTK CYLINDERS s.r.o. 

VTK SECURITIES s.r.o. 

CELKEM 

 

2012 

Název společnosti a sídlo 
Pořizovací cena

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VTK CYLINDERS s.r.o. 

VTK SECURITIES s.r.o. 

CELKEM 

 

Název společnosti a sídlo

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VTK CYLINDERS s.r.o. 

VTK SECURITIES s.r.o. 

CELKEM 
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ovládaných a řízených osobách  

Pořizovací cena Ekvivalence CELKEM 
hodnota Počet CP

2.623 35.133 37.756 30

2.000 5.447 7.447 4 

583.526 398.442 981.968 

78.715 4.987.755 5.066.470 

666.864 5.426.777 6.093.641  

Název společnosti a sídlo Výše vlastního kapitálu 

37.756 

7.447 

981.968 

5.066.470 

6.093.641 

Pořizovací cena Ekvivalence CELKEM 
hodnota Počet CP

2.623 34.720 37.342 30

2.000 6.245 8.245 4 

583.526 577.362 1.160.888 

78.715 5.289.099 5.367.814 

666.864 5.907.426 6.574.289  

Název společnosti a sídlo Výše vlastního kapitálu 

37.342 

8.245 

1.160.888 

5.367.814 

6.574.289 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Počet CP 
Nominální 

hodnota CP v 
Kč 

Podíl v 
% 

30 30.000 100 

 2.000 100 

 1.039.852 100 

 2.633.821 100 

  

Výsledek hospodaření 

467 

574 

-864 

- 130 

47 

Počet CP 
Nominální 

hodnota CP v 
Kč 

Podíl v 
% 

30 30.000 100 

 2.000 100 

 1.039.852 100 

 2.633.821 100 

  

Výsledek hospodaření 

4.297 

284 

26.577 

- 114 

31.044 



                                                                                                                             
 

 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

2013 

Název společnosti a sídlo 

VÍTKOVICE, a.s. 

CELKEM 

 

Název společnosti a sídlo

VÍTKOVICE, a.s. 

CELKEM 

2012 

Název společnosti a sídlo 

VÍTKOVICE, a.s. 

CELKEM 

 

Název společnosti a sídlo

VÍTKOVICE, a.s. 

CELKEM 

3.2.2 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

2013 

Název společnosti a sídlo 

Fabryka Dywanów Kowary S.A. 

VÍTKOVICE MILET S.A. 

CELKEM 

2012 

Název společnosti a sídlo 

Fabryka Dywanów Kowary S.A. 

CELKEM 
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účetních jednotkách pod podstatným vlivem  

Pořizovací 
cena Ekvivalence Počet CP hodnota CP v 

164.468 2.697.622 2.862.090 

164.468 2.697.622   

Název společnosti a sídlo Výše vlastního kapitálu 

9.937.811 

9.937.811 

Pořizovací 
cena Ekvivalence Počet CP hodnota CP v 

164.468 2.867.719 3.824.304 

164.468 2.867.719   

Název společnosti a sídlo Výše vlastního kapitálu 

10.528.427 

10.528.427 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

Pořizovací 
cena 

Reálná 
hodnota Počet CP hodnota CP v 

796 0  

40.166 124.417 3.256.287 

40.962 124.417  

Pořizovací 
cena 

Reálná 
hodnota Počet CP hodnota CP v 

796 633  

796 633  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Nominální 
hodnota CP v 

Kč 
Podíl v % 

38.243 28,80 

  

Výsledek hospodaření 

626.001 

626.001 

Nominální 
hodnota CP v 

Kč 
Podíl v % 

38.243 28,80 

  

Výsledek hospodaření 

480.696 

480.696 

Nominální 
hodnota CP v 

Kč 
Podíl v % 

683 PLN 3,43 

6.512 PLN 19,25 

x x 

Nominální 
hodnota CP v 

Kč 
Podíl v % 

683 PLN 3,43 

x x 



                                                                                                                             
 

 

 
V roce 2013 došlo k vytvoření opravné položky k
v likvidaci v částce 633 tis. Kč.
  

3.2.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost v roce 2013 ani v

zástavním právem. 

 
3.3 Zásoby 

Společnost nevykazuje zásoby materiálu, pouze zásoby zboží k

tis. Kč. Při inventarizaci nebylo zjištěno žádné snížení hodnoty zásob zboží.  

 

3.4 Pohledávky  

3.4.1 Pohledávky z obchodní

Pohledávky 

Krátkodobé pohledávky z obchodních 
vztahů celkem (účt.skupina 31) 

    Odběratelé 

    Ostatní pohledávky-zálohy 

CELKEM brutto 

CELKEM netto 

 

3.4.2 Věková struktura pohledávek z

2013 

Kategorie Do splatnosti 

Krátkodobé 37.284 

OP  

CELKEM netto 37.284 
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vytvoření opravné položky k Fabryka Dywanów Kowary S.A. 
částce 633 tis. Kč. 

Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem

ani v roce 2012 neevidovala dlouhodobý finanční majetek zatížený 

Společnost nevykazuje zásoby materiálu, pouze zásoby zboží k 31.12.201

Při inventarizaci nebylo zjištěno žádné snížení hodnoty zásob zboží.  

Pohledávky z obchodních vztahů 

2013 

Stav OP Stav

obchodních 91.479 0 

91.437  

42  

91.479 0 

91.479  

Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů 

Po splatnosti 

0 – 90 dní 91 – 180 dní 181 – 360 dní 1 – 2 roky

10.736 14.520 28.897 

   

10.736 14.520 28.897 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

ka Dywanów Kowary S.A. 

zatížený zástavním právem 

neevidovala dlouhodobý finanční majetek zatížený 

31.12.2013 v hodnotě 53.771 

Při inventarizaci nebylo zjištěno žádné snížení hodnoty zásob zboží.   

2012 

Stav OP 

81.061 0 

81.019  

42  

81.061 0 

81.061  

Celkem 
2 roky 2 roky a více 

0 0 91.437 

  0 

0 0 91.437 



                                                                                                                             
 

 

2012 

Kategorie Do splatnosti 

Krátkodobé 32.613 

OP  

CELKEM netto 32.613 

 
Společnost nemá pohledávky se 
 
 

3.4.3 Pohledávky – 

Krátkodobé pohledávky k

Krátkodobé pohledávky 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

Mateřská společnost

Dceřiné společnosti

CELKEM  

 

Krátkodobé pohledávky z

  

VÍTKOVICE, a.s. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

VÍTKOVICE GEARWORKS, a.s. 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 

VTK CYLINDERS s.r.o. 

VTK SECURITIES s.r.o. 

VTK SPECIÁL a.s. 

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.

VÍTKOVICE – IOS s.r.o. 

Hutní montáže, a.s. 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 
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Po splatnosti 

0 – 90 dní 91 – 180 dní 181 – 360 dní 1 – 2 roky

10.887 15.919 19.680 1.920

   

10.887 15.919 19.680 1.920

Společnost nemá pohledávky se splatností delší než 5 let. 

ovládající a řídící osoba a pohledávky podstatný vliv

Krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině 

Název společnosti 2013 

Mateřská společnost 

Dceřiné společnosti 91.

91.196

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku k podnikům ve skupině 
201

 

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Celkem 
2 roky 2 roky a více 

1.920 0 81.019 

  0 

1.920 0 81.019 

podstatný vliv 

2012 

0 0 

.196 80.783 

196 80.783 

podnikům ve skupině  
2013 2012 

1.512 5.495 

2.264 175 

1.569 8.766 

669 47 

234 38 

544 116 

2.817 655 

164 19 

3  

14  

12  

3  

5  

731 90 

33 29 

73 32 

6  

79.257 65.012 



                                                                                                                             
 

 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VÍTKOVICE HTB a.s. 

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 

TAXNET s.r.o. 

KZWM OGNIOCHRON S.A. 

VÍTKOVICE ÚAM a.s. 

Spojené slévárny, spol. s r.o. 

CELKEM 

 
3.4.4 Jiné pohledávky

Zůstatek jiných krátkodobých pohledávek k 31.12.201
společností VTK SECURITIES s.r.o. z
 

3.4.5 Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění

Společnost nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou 
zajištění. 
 
3.5 Krátkodobý finanční

Krátkodobý finanční majetek 

Peníze 

Účty v bankách 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 

CELKEM 
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Jiné pohledávky 

Zůstatek jiných krátkodobých pohledávek k 31.12.2013 je tvořen zejména pohledávkou za 
í VTK SECURITIES s.r.o. z titulu půjčky.    

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění

Společnost nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou 

inanční majetek 

 2013 

26 

7.167 

 

7.193 

 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

27 13 

58 266 

397 12 

769 3 

2  

 12 

2  

31 3 

91.196 80.783 

je tvořen zejména pohledávkou za 

Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění 

Společnost nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou 

2012 

100 

31.378 

 

31.478 



                                                                                                                             
 

 

3.6 Vlastní kapitál 

3.6.1 Změny vlastního kapitálu

Změny / zůstatky 

Zůstatky k 31.12.2011 

Rozdělení VH roku 2011 

Dividendy/podíly na zisku 

Ostatní změny 

VH  za účetní období 2012 

Zůstatky k 31.12.2012 

Rozdělení VH roku 2012 

Dividendy/podíly na zisku 

Ostatní změny 

VH  za účetní období 2013 

Zůstatky k 31.12.2013 

 

Valná hromada dne 28.6.201

150.494.297,99 Kč za rok 201

Kč, částka 20.633.318,89 Kč se použije jako umoření ztráty minulých let, 

100.000.000,- Kč bude rozděleno mezi akcionáře a vyplaceno jako dividenda a zbývající 

část zisku ve výši 20.681.314

let, zároveň byla schválena řádná účetní závěrka společnosti za rok 201

 

3.6.2 Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je k

v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné

Akcie společnosti 

Druh akcií 

Kmenové akcie na jméno 

Kmenové akcie na jméno 

Kmenové akcie na jméno 

Kmenové akcie na jméno 

Kmenové akcie na jméno 
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Změny vlastního kapitálu 

Zákl. kapitál Kap. fondy ZRF 
Neroz. 

Zisk/neuhr. 
Ztráta 

252.000 8.362.392 20.885 573.299

  4.315 80

   

 413 220  

   

252.000 8.775.612 25.200 573.379

  9.180 41.314

   

   

   

252.000 8.209.118 34.380 614.693

.6.2013 schválila vypořádání výsledku hospodaření ve výši 

Kč za rok 2012 tak, že do rezervního fondu bude přev

částka 20.633.318,89 Kč se použije jako umoření ztráty minulých let, 

Kč bude rozděleno mezi akcionáře a vyplaceno jako dividenda a zbývající 

314,51 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých 

let, zároveň byla schválena řádná účetní závěrka společnosti za rok 201

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti je k 31.12.2013 rozdělen na 540 ks kmenových akcií na jméno 

nejsou veřejně obchodovatelné. 

Počet Nominální hodnota 

12 10.000.000 

120 1.000.000 

100 100.000 

188 10.000 

120 1.000 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

VH ve 
schval. 

řízení/HVBO 
VK celkem 

573.299 119.395 9.327.971 

80 -4.395  

 -115.000 -115.000 

  200 

 150.494 150.494 

573.379 150.494 9.776.685 

41.314 -50.494  

 -100.000 -100.000 

   

 58.315 58.315 

614.693 58.315 9.168.505 

schválila vypořádání výsledku hospodaření ve výši 

tak, že do rezervního fondu bude převedeno 9.179.664,59 

částka 20.633.318,89 Kč se použije jako umoření ztráty minulých let, část zisku ve výši 

Kč bude rozděleno mezi akcionáře a vyplaceno jako dividenda a zbývající 

Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých 

let, zároveň byla schválena řádná účetní závěrka společnosti za rok 2012. 

a 540 ks kmenových akcií na jméno 

Nesplaceno 

0 

0 

0 

0 

0 



                                                                                                                             
 

 

V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu. 

3.7 Rezervy 

Společnost v roce 2013 ani v
budoucí výdaje vyplývající ze stávající provozní činnosti.
 
3.8 Závazky 

3.8.1 Závazky z obchodních vztahů

Závazky 

Dlouhodobé závazky z obchodních 
vztahů celkem 

    Dodavatelé 

Krátkodobé závazky z obchodních 
vztahů celkem 

    Dodavatelé 

CELKEM ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH 
VZTAHŮ  

 

3.8.2 Věková struktura závazků

2013 

Kategorie Do splatnosti 
0 

Kr. závazky 2.279 

Dl. závazky 0 

 

2012 

Kategorie Do splatnosti 
0 

Kr. závazky 2.007 

Dl. závazky 30 

K 31.12.2013, resp. 2012, neevidovala společnost žádné závazky s

než 5 let. 

 

                                                                                                                                      Příloha účetní závěrky za rok 2013 v

Výroční zpráva 2013                 48 

nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu.  

ani v předchozích 2 letech nevytvořila žádnou rezervu na očekávané 
budoucí výdaje vyplývající ze stávající provozní činnosti. 

obchodních vztahů 

2013 

0 

0 

10.993 

10.993 

10.993 

Věková struktura závazků z obchodních vztahů 

Po splatnosti 

0 – 90 dní 91 – 180 dní 181 – 360 dní 1 – 2 roky 

6.840 0 1.874 0

0 0 0 0

Po splatnosti 

0 – 90 dní 91 – 180 dní 181 – 360 dní 1 – 2 roky 

532 0 0 0

0 0 0 0

, neevidovala společnost žádné závazky s dobou splatnosti delší 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

 

předchozích 2 letech nevytvořila žádnou rezervu na očekávané 

2012 

30 

30 

2.539 

2.539 

2.569 

Celkem 
 2 roky a více 

0 0 10.993 

0 0 0 

Celkem 
 2 roky a více 

0 0 2.539 

0 0 30 

dobou splatnosti delší 



                                                                                                                             
 

 

3.8.3 Závazky – ovládající a řídící osoba a podstatný vliv

Krátkodobé závazky k podnikům ve skupině

Krátkodobé závazky 

Závazky z obchodních 
vztahů 

Mateřská společnost

Dceřiné společnosti

CELKEM  

 

Krátkodobé závazky z obchodního styku k
  
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE, a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

CELKEM 

 
3.8.4 Závazky vůči státu

Závazek 

Pojistné na sociální zabezpečení 

Pojistné na zdravotní pojištění 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
celkem 

Daň z příjmů 

Daň z přidané hodnoty 

Ostatní daně 

Daňové nedoplatky celkem 

CELKEM 

 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu, sociálním ani 

zdravotním pojišťovnám. 

3.8.5 Jiné závazky 

Závazky vůči zaměstnancům a jiné

připojištění a životní pojištění
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ovládající a řídící osoba a podstatný vliv 

podnikům ve skupině 

Název společnosti 2013 

Mateřská společnost 

Dceřiné společnosti 

327

obchodního styku k podnikům ve skupině  
2013

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. 

Závazky vůči státu a institucím SZ a ZP  

2013 celkem Z toho splatné 2012 celkem

64 0 

42 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 106 0 

2.493 0 

1.484 0 

50 0 

4.027 0 

4.133 0 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu, sociálním ani 

 a závazky vůči zaměstnancům 

Závazky vůči zaměstnancům a jiné závazky tvoří výplaty mezd,

a životní pojištění zaměstnanců za 12/2013, zaplacené v lednu 201

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

2012 

0 0 

327 557 

327 557 

 
2013 2012 

10 17 

14 14 

215 443 

52 32 

36 36 

0 15 

327 557 

celkem Z toho splatné 

42 0 

33 0 

75 0 

2.404 0 

1.614 0 

41 0 

4.059 0 

4.134 0 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu, sociálním ani 

, platby na penzijní 

lednu 2014. 



                                                                                                                             
 

 

3.9 Aktiva a pasiva v cizí měně

Položky aktiv a pasiv 

Krátkodobé pohledávky 

Finanční majetek 

Aktiva v cizí měně celkem 

Pasiva v cizí měně celkem 

Rozdíl A a P (otevřená pozice) 

 

3.10 Odložená daň 

Odložená daň, zjištěná z přechodných 

odložené daně ve výši 635

hospodaření za účetní období roku 201

Odložená daň za rok 2013 byla vypočítána pomocí daňové sazby

Rozdíly ze 

ZC dlouhodobého majetku (DZC-ÚZC)

Oceňovací rozdíl k neodpisovanému 
majetku 

DP-soc. a zdrav. pojištění nezaplacené 
k 31.1.2013 

Odložená daňová pohledávka / závazek

 

3.11 Transakce se spřízněnými osobami

3.11.1 Výnosy realizované s

2013 

Název společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

VÍTKOVICE GEARWORKS, a.s. 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 

VÍTKOVICE – IOS s.r.o. 
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cizí měně 

 EUR USD DRUH MĚNY DRUH MĚNY

70,55   

15.742,87   

15.813,42   

   

15.813,42   

přechodných rozdílů běžného účetního období vyústila ve snížení 

35 tis. Kč. Zaúčtováním této částky došlo ke zvýšení výsledku 

hospodaření za účetní období roku 2013 o 635 tis. Kč. 

byla vypočítána pomocí daňové sazby daně z

2013 

ÚZC) 2.504 

neodpisovanému 
5.647 

soc. a zdrav. pojištění nezaplacené 
-43 

/ závazek 8.108 

Transakce se spřízněnými osobami 

Výnosy realizované s podniky ve skupině 

Zboží Služby Ostatní 
výnosy 

Finanční 
výnosy

553 8.664  

242 4.374 1.708 

51 5.786  

73 786  

53 4.496 6.056 

137 683  

 268 6.713  

43 218  

 39  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

DRUH MĚNY DRUH MĚNY Celkem v Kč 

  1.934,83 

  431.748,21 

  433.683,04 

  0 

  433.683,04 

rozdílů běžného účetního období vyústila ve snížení 

tis. Kč. Zaúčtováním této částky došlo ke zvýšení výsledku 

daně z příjmů ve výši 19 %. 

2012 

2.622 

6.141 

-19 

8.744 

Finanční 
výnosy Celkem 

 9.217 

 6.324 

 5.837 

 859 

 10.605 

 820 

 6.981 

 261 

 39 



                                                                                                                             
 

 

Hutní montáže, a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VÍTKOVICE HTB a.s. 

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 

TAXNET s.r.o. 

Spojené slévárny, spol. s r.o. 

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 

VÍTKOVICE ÚAM a.s. 

VTK SPECIAL a.s. 

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.

CELKEM 

2012 

Název společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

VÍTKOVICE GEARWORKS, a.s. 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 

VL Servis s.r.o. 

Hutní montáže, a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VÍTKOVICE HTB a.s. 

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 

VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. 

Spojené slévárny, spol. s r.o. 

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 
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16 1.139  

101 49.775  

6 43  

45 2.033  

13 594  

DEVELOPMENTS s.r.o. 18 74  

11 1.608  

 25  

3 44  

20 393 1.004 

32 6  

 9  

2 76  

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.  13  

1.687 87.591 8.768 

Zboží Služby Ostatní 
výnosy 

Finanční 
výnosy

826 5.884  

243 209  

29 884  

49 121  

52 134  

135 27  

 536 1.221 46 

47 1  

 4.400  

75 11  

137 48.129  

10   

39 386  

10 9  

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. 22 12  

9 54  

7 7  

2   

23 6  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

 1.155 

 49.876 

 49 

 2.078 

 607 

 92 

 1.619 

 25 

 47 

 1.417 

 38 

 9 

 78 

 13 

 98.046 

Finanční 
výnosy Celkem 

 6.710 

 452 

 913 

 170 

 186 

 162 

 1.803 

 48 

 4.400 

 86 

 48.266 

 10 

 425 

 19 

 34 

 63 

 14 

 2 

 29 



                                                                                                                             
 

 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 

VÍTKOVICE ÚAM a.s. 

VTK SPECIAL a.s. 

VTK CYLINDERS s.r.o. 

VÍTKOVICE MILMET S.A. 

KZWM OGNIOCHRON S.A. 

CELKEM 

 
3.11.2 Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2013 

Název společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 

CELKEM 

2012 

Název společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE HTB a.s. 

CELKEM 
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57 1  

   

 5  

   100.000

   1.637

 10  

2.308 61.504 46 101.637

Nákupy realizované se spřízněnými subjekty 

Zboží Materiál a 
energie Služby Ostatní 

náklady

 140 2.144 

 18 103 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.   361 

  19 

 5 280 

  45 

  65 

0 163 3.017 

Zboží Materiál a 
energie Služby Ostatní 

náklady

 140 2.084 

 26 84 

s.r.o.  5 372 

7  26 

  316 

  45 

  3 

7 171 2.930 

 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

 58 

 0 

 5 

100.000 100.000 

1.637 1.637 

 10 

101.637 165.495 

Ostatní 
náklady Celkem 

 2.284 

 121 

 361 

83 102 

 285 

 45 

814 879 

897 4.077 

Ostatní 
náklady Celkem 

96 2.320 

 110 

 377 

 33 

 316 

 45 

 3 

96 3.204 



                                                                                                                             
 

 

3.11.3 Nákupy a prodeje dlouhodobého majetku realizované s podniky ve 

skupině 

V roce 2013 ani v roce 201
dlouhodobého majetku ve skupině.
 
3.12 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

Hlavní činnosti 

Tržby za prodej zboží celkem 

Nájemné 

Ostatní 

Tržby za prodej služeb celkem 

CELKEM 

 
3.12.1 Významné položky výkazu

V provozních výnosech je promítnut odpis oceňovacího rozdílu k
ve výši 25.501 tis. Kč 
 
V roce 2013 společnost obdržela neinvestiční účelov
Statutárního města Ostravy ve výši 
příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ve výši 
nemovité kulturní památky
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Nákupy a prodeje dlouhodobého majetku realizované s podniky ve 

roce 2012 společnost nerealizovala žádné nákupy ani prodeje 
dlouhodobého majetku ve skupině. 

prodeje zboží, výrobků a služeb 

2013 

Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko

1.816 26 1.842 2.501

55.490 0 55.490 55.490

33.961 1 33.962 7.277

89.451 1 89.452 62.767

91.267 27 91.294 65.268

Významné položky výkazu zisku a ztráty 

provozních výnosech je promítnut odpis oceňovacího rozdílu k

společnost obdržela neinvestiční účelové 
tatutárního města Ostravy ve výši 496 tis. Kč a 800 tis. Kč a dále 

rozpočtu Ministerstva kultury ve výši 150 tis. Kč na projekt
nemovité kulturní památky-objektu stolárny v areálu LANDEK PARK.

 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

Nákupy a prodeje dlouhodobého majetku realizované s podniky ve 

společnost nerealizovala žádné nákupy ani prodeje 

2012 

Tuzemsko Zahraničí Celkem 

2.501 66 2.567 

55.490 0 55.490 

7.277 13 7.290 

62.767 13 62.780 

65.268 79 65.347 

provozních výnosech je promítnut odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 

 dotace z rozpočtu 
dále účelový finanční 

0 tis. Kč na projekt „Obnova 
areálu LANDEK PARK.  



                                                                                                                             
 

 

4. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ 
ORGÁNY 

 
4.1 Osobní náklady a počet zaměstna

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za 

2013 a 2012 jsou následující:

2013 

 

Zaměstnanci 

Vedení společnosti 

Orgány společnosti 

CELKEM 

 

2012 

 

Zaměstnanci 

Vedení společnosti 

Orgány společnosti 

CELKEM 

Počet zaměstnanců vychází z

4.2 Poskytnuté půjčky, úvěry či

Vlastníkům, členům dozorčí rady, členům představenstva ani managementu nebyly v roce 

2013, resp. 2012, poskytnuty žádné půjčky, úvěry či jiná plnění.
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ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUT

Osobní náklady a počet zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za 

jsou následující: 

Počet Mzdové 
náklady 

Pojistné na  
SZ a ZP 

Odměny 
členům 
orgánů

5 2.228 770 

1 1.297 330 

4 0 302 1.130

10 3.525 1.402 1.130

Počet Mzdové 
náklady 

Pojistné na  
SZ a ZP 

Odměny 
členům 
orgánů

5 1.590 537 

1 1.287 327 

4 0 302 1.

10 2.877 1.166 1.

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. 

Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění 

Vlastníkům, členům dozorčí rady, členům představenstva ani managementu nebyly v roce 

, poskytnuty žádné půjčky, úvěry či jiná plnění. 

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ 

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za účetní období 

Odměny 
členům 
orgánů 

Ostatní 
osob. 

náklady 

Osobní 
náklady 
celkem 

0 33 3.031 

0 0 1.627 

1.130 0 1.432 

1.130 33 6.090 

Odměny 
členům 
orgánů 

Ostatní 
osob. 

náklady 

Osobní 
náklady 
celkem 

0 14 2.141 

0 0 1.614 

1.130 0 1.432 

1.130 14 5.187 

průměrného přepočteného stavu pracovníků.  

Vlastníkům, členům dozorčí rady, členům představenstva ani managementu nebyly v roce 



                                                                                                                             
 

 

5. INFORMACE O ODMĚNÁCH ZA AUDIT

 
Auditorská společnost: 

Titul 

Povinný audit 

CELKEM 

 

6. VÝZNAMNÉ POLOŽKY

 

6.1 Mimobilanční směnky k

 
6.1.1 Ručení za závazky třetích osob nevykázané v rozvaze

Za účelem zajištění závazků společnosti
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.,
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. patronátní dohodu s

 

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NAST

 

Vyhotoveno dne:      12. května

 

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:
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INFORMACE O ODMĚNÁCH ZA AUDIT 

 BDO Audit s.r.o. 

2013 2012

89 89

89 89

VÝZNAMNÉ POLOŽKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Mimobilanční směnky k 31.12.2013 

Ručení za závazky třetích osob nevykázané v rozvaze

Za účelem zajištění závazků společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a společnosti 
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., které vyplývají z úvěrových smluv, uzavřela společnost 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. patronátní dohodu s Raiffeisenbank a.s. 

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ Z

května 2014 

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:  

Příloha účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč 

2012  

9 

9 

ÚČETNICTVÍ 

Ručení za závazky třetích osob nevykázané v rozvaze 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a společnosti 
úvěrových smluv, uzavřela společnost 

ALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 


