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1.  POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU  

 

1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost VÍTKOVICE, a.s. (dále jen „mateřská společnost“) se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 

703 00 Ostrava, Česká republika, IČ 45193070 byla založena jako akciová společnost jednorázově 

podle zakladatelské listiny Fondu národního majetku České republiky ze dne 28. 1. 1992. Vznikla 
zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 

dne 31. 1. 1992. 

Hlavním předmětem činnosti konsolidačního celku je rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny 

a plynu, obchod s plynem a elektřinou, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, poskytování 
software, strojírenská výroba, výroba ocelových konstrukcí, montážní a opravárenské práce, 

provozování drážní dopravy. 

 
1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI 

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

2014 2013

 VTK SECURITIES s.r.o. 50,97 51,00

 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava 

 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 28,82 28,80

 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

 Název právnické osoby a sídlo
Výše podílu (v %)

 

 
1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období se týkaly změn ve složení 

statutárního orgánu. Dále byly provedeny změny vyplývající z legislativních změn ve vazbě na zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

 
1.4 ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ  

K 31. 12. 2014 bylo složení představenstva a dozorčí rady mateřské společnosti následující: 

Představenstvo Dozorčí rada

Předseda: Ing. Jan Světlík Předseda: JUDr. Josef Babka

Místopředseda: Ing. Milan Juřík Členové: Ing.Vladimír Soták

Členové: Ing. Jaromír Šiler Ing. Halina Ryšková

Ing. Martin Schauer

Mgr. Pavel Filipčík

 

Změny v představenstvu a dozorčí radě mateřské společnosti 

K datu 8. 3. 2014 skončilo funkční období členu dozorčí rady paní Ing. Halině Ryškové volené 
zaměstnanci společnosti. Na valné hromadě společnosti konané dne 18. 6. 2014 byli s ohledem 

na blížící se skončení funkčního období z funkce člena dozorčí rady odvoláni pan JUDr. Josef Babka 
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a pan Ing. Vladimír Soták. Do funkce člena dozorčí rady byli zvoleni pan JUDr. Josef Babka, pan 
Ing. Vladimír Soták a paní Ing. Halina Ryšková. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden k datu 

10. 7. 2014. 

 

1.5 KONSOLIDAČNÍ CELEK 

Konsolidační celek tvoří mateřská společnost, dceřiné společnosti, v nichž mateřská společnost 
uplatňuje přímo či nepřímo rozhodující vliv a přidružené společnosti, v nichž má mateřská společnost 

podíl na uplatňovaných hlasovacích právech vyšší než 20 %.  

Společnost zahrnuje do konsolidačního celku všechny obchodní společnosti s výjimkou: 

- společností, které po většinu roku nevykonávají předmět činnosti, a veškerá aktivita směřuje 
k vyhlášení likvidace společnosti, 

- společností, které po většinu roku nevykazují činnost, 

- společností, jejichž akcie/podíly jsou drženy za účelem jejich prodeje v bezprostředně následujícím 
účetním období. 

Rozhodujícím subjektem konsolidačního celku pro rok 2014 je mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s. 
a dceřiné společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

Rok 2014 

v tis. Kč

Název a sídlo společnosti
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota 

podílu

Podíl      

v %

Základní                       

kapitál                        

Vlastní               

kapitál                     

Zisk/ztráta 

běžného 

roku

Metoda 

konsolidace

VÍTKOVICE, a.s. 132 792 10 432 885 214 837

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 2 585 411 2 100 000 100,00 2 100 000 2 520 578 -45 299 Plná

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava

Hutní montáže, a.s.* 487 932 139 809 100,00 139 809 234 775 16 947 Plná

Ruská 1162/60, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 187 604 155 000 100,00 155 000 246 026 5 758 Plná

Ruská 2929/101a, Vítkovice, Ostrava 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 101 783 100 000 100,00 100 000 172 334 31 740 Plná

Ruská 83/24, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE Doprava, a.s.       232 690 232 690 100,00 232 690 407 723 34 615 Plná

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

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 528 950 1 000 000 100,00 1 000 000 1 344 887 3 067 Plná

Ruská 1142/30, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE REALITY                                        

DEVELOPMENTS s.r.o.
18 911 20 000 100,00 20 000 24 330 3 810 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 35 359 71 800 100,00 71 800 108 367 28 223 Plná

Pohraniční 584/142, Hulváky, Ostrava 

VÍTKOVICE - IOS s.r.o. 22 700 6 800 66,67 10 200 42 607 6 694 Plná

Tušimice 13, Kadaň

Spojené slévárny, spol. s r.o. 305 002 140 000 63,64 220 000 36 084 8 105 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

pokračování na straně 6  
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v tis. Kč

Název a sídlo společnosti
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota 

podílu

Podíl      

v %

Základní                       

kapitál                        

Vlastní               

kapitál                     

Zisk/ztráta 

běžného 

roku

Metoda 

konsolidace

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 63 000 45 000 90,00 50 000 55 186 10 296 Plná

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 81 432 963° 100,00 963°  1 211° 176° Plná

SR, Bratislava, Zámočnícka 13

VÍTKOVICE ÚAM a.s. 10 000 10 000 100,00 10 000 2 648 -220 Plná

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava 

VTK SPECIAL a.s. 2 000 2 000 100,00 2 000 1 706 8 546 Plná

Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 773/4

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. 7 090 1 000 100,00 1 000 2 503 760 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s. 2 000 2 000 100,00 2 000 1 906 -21 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 203 631 90 790 87,32 103 972 285 815 52 166 Plná

Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, Ostrava 

VÍTKOVICE HTB a.s. 85 670 5 452 100,00 5 452 32 174 1 174 Plná

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava 

TAXNET, s.r.o.** 9 306 739 87,32 846 28 754 4 866 Plná

Moravská Ostrava, Cihelní 14

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 875 201 582 000 100,00 582 000 332 184 -20 287 Plná

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava

BAT Engineering a.s.*** 2 000 25° 100,00 25° -192° -203° Plná

SR, Bratislava, Grösslingova 10

LINDE VÍTKOVICE a. s. 40 238 113 000 50,00 226 000 250 170 -12 147 Ekvivalenční

U Koupaliště 1570/10, Hulváky, Ostrava 

° v tis. EUR

*31,24% majetkový podíl společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

*68,76% majetkový podíl společnosti VÍTKOVICE, a.s.

**100% majetkový podíl společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

***100%majetkový podíl společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  

Finanční informace o dceřiných a přidružených společnostech byly získány z auditorem ověřených 

účetních závěrek jednotlivých dceřiných společností s výjimkou společností VÍTKOVICKÁ 

SPORTOVNÍ a.s. a PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o., kterým v roce 2014 nevznikla povinnost 
ověřovat účetní závěrku auditorem. 

 

Významné skutečnosti týkající se dceřiných a přidružených společností 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

Dne 12. 5. 2014 byla uzavřena Kupní smlouva o převodu akcií společnosti VÍTKOVICE IT 
SOLUTIONS a.s. mezi společností TOWIT MACHINERY TRADING AG (prodávající) a společností 

VÍTKOVICE, a.s. (kupující), předmětem které je úplatný převod majetkového podílu ve výši 2,71% 
základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Celkový podíl na základním kapitálu 

společnosti činí 87,32%. 
 

BAT Engineering a.s. 

Dne 27. 10. 2014 byla uzavřena Zmluva o kúpe akcií společnosti BAT Engineering a.s. mezi společností 
JEVELAB MANAGEMENT s.r.o. (prodávající) a společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

(kupující), předmětem které je úplatný převod majetkového podílu ve výši 100% základního kapitálu 
společnosti BAT Engineering a.s. K datu 6. 11. 2014 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 

provedl registraci převodu akcií.  
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LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Valná hromada společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. konaná dne 30. 6. 2014 rozhodla o snížení 

základního kapitálu společnosti o částku 44 000 tis. Kč za účelem částečné úhrady ztráty. Základní 
kapitál společnosti byl snížen na základě návrhu akcionářů, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu. 

Podíl na základním kapitálu společnosti zůstal zachován. 

Valná hromada společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. konaná dne 30. 6. 2014 rozhodla o snížení 
základního kapitálu společnosti o dalších 100 000 tis. Kč za účelem optimalizace základního kapitálu 

ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti. Základní kapitál společnosti byl snížen 
úplatným vzetím akcií z oběhu. Podíl na základním kapitálu společnosti zůstal zachován. 

 
Rok 2013 

v tis. Kč

Název a sídlo společnosti
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota 

podílu

Podíl      

v %

Základní                       

kapitál                        

Vlastní               

kapitál                     

Zisk/ztráta 

běžného 

roku

Metoda 

konsolidace

VÍTKOVICE, a.s. 132 792 9 937 812 626 001

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 2 585 411 2 100 000 100,00 2 100 000 2 502 354 -111 592 Plná

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava

Hutní montáže, a.s.* 487 932 139 809 100,00 139 809 220 075 2 220 Plná

Ruská 1162/60, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 187 604 155 000 100,00 155 000 240 269 14 405 Plná

Ruská 2929/101a, Vítkovice, Ostrava 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 101 783 100 000 100,00 100 000 180 194 40 286 Plná

Ruská 83/24, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE Doprava, a.s.       232 690 232 690 100,00 232 690 393 509 101 095 Plná

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

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 528 950 1 000 000 100,00 1 000 000 1 343 459 -122 318 Plná

Ruská 1142/30, Vítkovice, Ostrava

VÍTKOVICE REALITY                                        

DEVELOPMENTS s.r.o.
18 911 20 000 100,00 20 000 22 820 2 455 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 35 359 71 800 100,00 71 800 111 144 31 130 Plná

Ostrava - Hulváky, Pohraniční 584/142

VÍTKOVICE - IOS s.r.o. 22 700 6 800 66,67 10 200 41 913 8 977 Plná

Tušimice 13, Kadaň

Spojené slévárny, spol. s r.o. 305 002 140 000 63,64 220 000 27 978 3 534 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 63 000 45 000 90,00 50 000 44 890 14 300 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2927

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 81 432 963° 100,00 963° 1 035° 128° Plná

SR, Bratislava, Zámočnícka 13

VÍTKOVICE ÚAM a.s. 10 000 10 000 100,00 10 000 3 488 -2 506 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VTK SPECIAL a.s. 2 000 2 000 100,00 2 000 -6 671 1 028 Plná

Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 773/4

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. 7 090 1 000 100,00 1 000 2 743 419 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s. 2 000 2 000 100,00 2 000 1 927 -12 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 197 631 87 973 84,61 103 972 233 184 86 992 Plná

Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14

pokračování na straně 8  
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v tis. Kč

Název a sídlo společnosti
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota 

podílu

Podíl      

v %

Základní                       

kapitál                        

Vlastní               

kapitál                     

Zisk/ztráta 

běžného 

roku

Metoda 

konsolidace

VÍTKOVICE HTB a.s. 85 670 5 452 100,00 5 452 31 000 365 Plná

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

TAXNET, s.r.o.** 9 306 716 84,61 846 28 288 4 426 Plná

Moravská Ostrava, Cihelní 14

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 875 201 582 000 100,00 582 000 352 815 -195 053 Plná

Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava

LINDE VÍTKOVICE a. s. 90 238 185 000 50,00 370 000 362 317 -35 257 Ekvivalenční

Ostrava - Hulváky, U Koupaliště 1570/10

° v tis. EUR

*31,24% majetkový podíl společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

*68,76% majetkový podíl společnosti VÍTKOVICE, a.s.

**100% majetkový podíl společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.  
 

2.  ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 

znění, vyhlášky 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 soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele ve znění platném pro 

rok 2014, resp. 2013. 

 

2.1 SROVNATELNOST ÚDAJŮ 

Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s postupy pro provedení konsolidace přímým 

systémem. Jejím cílem je podávat věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace a zisku nebo 
ztráty skupiny společností zahrnutých do konsolidace jako celek a slouží k informování akcionářů 

a věřitelů.  

Pro zpracování konsolidované účetní závěrky byla použita metoda plné konsolidace u společností 
s rozhodujícím vlivem (tj. u dceřiných společností), metoda ekvivalenční u společností s podstatným 

vlivem (tj. u přidružených společností). 

Všechny účetní závěrky vstupující do konsolidace byly zpracovány k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013.  

Úpravy a přetřídění položek účetních závěrek mateřské a dceřiných a společných společností podle 

vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech byly provedeny u těch dceřiných 
společností, jejichž oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními pravidly. 

V rámci předkonsolidačních úprav bylo nutné provést úpravu individuální účetní závěrky mateřské 
společnosti a některých dceřiných společností, a to z důvodů provedených korekcí ocenění 

majetkových účastí v dceřiných společnostech, které jsou součástí konsolidačního celku, a to tak, aby 
na účtech pořízení dlouhodobého finančního majetku byly zachovány historické pořizovací ceny 

majetkových účastí ve společnostech vstupujících do konsolidace. Zároveň došlo ke zrušení 

oceňovacích rozdílů k nabytému majetku vzniklých při vkladu majetku do dceřiných společností, popř. 
oceňovacích rozdílů k nabytému majetku vzniklých při přeměnách společností, a to ve prospěch, popř. 

na vrub nerozděleného zisku minulých let. 

V rámci předkonsolidačních úprav byla rovněž provedena korekce individuální účetní závěrky mateřské 

společnosti a některých dceřiných společností v oblasti pohledávek z důvodu využívání diskontu 

pohledávek ve skupině za účelem zreálnění vykazování současné hodnoty dlouhodobých pohledávek, 
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a to prostřednictvím účtů opravných položek. Takto natvořené opravné položky mezi společnostmi 
ve skupině jsou zrušeny proti výsledku hospodaření běžného účetního období, popř. výsledku 

hospodaření minulých let. 

V rámci předkonsolidačních úprav byla provedena korekce zahraničních společností, a to společnosti 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. a BAT Engineering a.s., z důvodu rozdílného přístupu při účtování 

realizované zakázkové výroby. Tyto zahraniční společnosti účtují o zakázkové výrobě prostřednictvím 
metody procenta dokončení a vykazují tedy rozvahovou položku „Čistá hodnota zakázky“. Pro účely 

konsolidace byla tato rozvahová položka zrušena a byla standardně v souladu s českými účetními 
předpisy zaúčtována nedokončená výroby, popř. byly proúčtovány výnosy příštích období. 

U dlouhodobého majetku a zásob nakoupených od společností ve skupině a evidovaných v rozvaze 
ke konci účetního období, se jejich ocenění snižuje o ziskovou (ztrátovou) složku ceny. V oblasti 

nespotřebovaných materiálových zásob je tato složka ceny stanovena poměrnou metodou vycházející 

z podílů mezi prodejní cenou materiálu a účetní zůstatkovou hodnotou materiálu. V oblasti 
nedokončené výroby je vylučovaný zisk stanovený prostřednictvím rentability, jejíž hodnoty byly 

získány rovněž z podílů mezi prodejní cenou a účetní zůstatkovou hodnotou. V případě dlouhodobého 
hmotného majetku byl stanoven zisk z prodeje tohoto majetku jako rozdíl mezi prodejní cenou a účetní 

zůstatkovou hodnotou. Vedle prodejů dlouhodobého majetku mezi podniky konsolidačního celku 

dochází k přírůstkům dlouhodobého majetku v rámci poskytování služeb mezi dceřinými společnostmi, 
kdy rentabilita je pro účely konsolidace stanovena ve výši 10%. Dle konsolidačních pravidel se zisková 

přirážka odepisuje v případě staveb a ocenitelných práv po dobu 8 let, u samostatných movitých věcí 
a souboru movitých věcí a jiného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku po dobu 6 let 

a v případě software po dobu 4 let. 

Odpisové plány stanovené jednotlivými dceřinými společnostmi a z nich vyplývající odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebyly pro potřeby sestavení konsolidované účetní 

závěrky upraveny. 

Zůstatky účtů zásob nebyly jednotně přepočteny a oceněny. 

Při vyloučení vzájemných pohledávek a závazků ke společnostem zahrnutých do konsolidačního 
celku postupuje společnost tak, že případný vzniklý rozdíl je vykázán v položce vlastního kapitálu, a to 

na řádku Oceňovací rozdíl z konsolidačních úprav. 

 
2.2 TRANSFORMACE ZAHRANIČNÍCH VÝKAZŮ 

Pro přepočet účetní závěrky zahraničních společností VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. a BAT Engineering a.s. 
vykázané v EUR byl použit kurz ČNB platný k 31. 12. 2014. Při vylučování vzájemných vztahů mezi 

podniky konsolidačního celku byly pohledávky, závazky a vzájemné dodávky přepočteny rovněž kurzem 

ČNB platným k 31. 12. 2014. 

 

2.3 DEKONSOLIDACE 

V případě, že mateřská společnost ztratí ať už přímo či nepřímo rozhodující vliv v dceřiné společnosti, 

tzn. pozbyde ovládání, dojde k ukončení používání plné konsolidační metody a k následné 
dekonsolidaci. Dekonsolidace spočívá ve vyřazení všech aktiv dceřiných společností, ve kterých 

mateřská společnost ztratila ovládání, a to včetně konsolidačního rozdílu a všech závazků dceřiných 

společností, ve kterých mateřská společnost ztratila ovládání, a nekontrolních podílů v jejich účetních 
hodnotách stanovených k datu pozbytí ovládání a uznání získávané protihodnoty ve výši prodejní ceny 

dceřiné společnosti. Vyplývající rozdíl je uznán jako zisk nebo ztráta z pozbytí dceřiné společnosti 
ve finančním výsledku hospodaření. 
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3.  ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ  

 

3.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 

a náklady s pořízením související. 

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se v roce 2014 odepisuje jednorázově do nákladů a dále 
je veden pouze v operativní evidenci. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku. 

Do oblasti dlouhodobého nehmotného neodpisovaného majetku patří rovněž povolenky na emise 
skleníkových plynů. Bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů prvním provozovatelem 

se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou, která 

nesnižuje ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. Tato dotace se zúčtuje do výnosů ve stejném 
okamžiku a ve stejné výši jak jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů. Povolenky 

se nepřeceňují na reálnou hodnotu. Ocenění bezúplatně získaných povolenek reprodukční pořizovací 
cenou se provede na základě informací ke dni přidělení o ceně na burze, kde se s emisními 

povolenkami obchoduje. O spotřebě emisních povolenek se účtuje k datu účetní závěrky v závislosti 

na emisích účetní jednotky v kalendářním roce. Doúčtování skutečné spotřeby se provádí k datu podání 
ověřeného hlášení o emisích. 

 
3.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady 
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 

Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč se v roce 2014 odepisuje jednorázově do nákladů a dále je 

veden pouze v operativní evidenci. 

Odpisování 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 

majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován 
na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. V roce 2014 byl 

odpisový plán u významných společností konsolidačního celku upraven na základě znaleckých posudků 
doby reálné zbývající životnosti. 

Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

Kategorie majetku

Budovy a haly 10-77

Ostatní stavební objekty 10-77

Energetické a hnací stroje a zařízení 5-25

Výrobní stroje a zařízení, nářadí, nástroje 4-25

Přístroje a zvláštní technická zařízení 4-17

Dopravní a manipulační zařízení 6-25

Inventář 4-25

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,5-8

Doba odpisování v letech
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3.3 FINANČNÍ MAJETEK 

Podíly a cenné papíry jsou při nabytí oceněny pořizovacími cenami včetně přímých nákladů s pořízením 

souvisejících, např. poplatky a provize makléřům a burzám.  

K rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2014, jsou cenné papíry v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

o účetnictví oceněny reálnou hodnotou, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti a cenných 

papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. 

V případě cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem používá 

společnost k rozvahovému dni ocenění metodou ekvivalence, přičemž rozdíl mezi původní pořizovací 
cenou a ekvivalenčním oceněním se účtuje rozvahově do vlastního kapitálu, tj. na účet oceňovacích 

rozdílů z přecenění majetku a závazků. V případě, že dochází k trvalému snížení jejich hodnoty, toto 
trvalé znehodnocení investice je zaúčtováno vůči Ostatním finančním nákladům. 

Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly, tj. cenné papíry a obchodní podíly s účastí nižší než 20% 

na základním kapitálu, které nejsou strategickou majetkovou účastí do dceřiných či přidružených 
společností, oceňujeme k rozvahovému dni reálnou hodnotou. Rozdíl ze změny ocenění na reálnou 

hodnotu se u těchto cenných papírů a podílů účtuje rovněž rozvahově do vlastního kapitálu, tj. na účet 
oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Pokud dochází k trvalému snížení jejich hodnoty, 

toto trvalé znehodnocení investice je zaúčtováno vůči Ostatním finančním nákladům. 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti nepodléhají ocenění reálnou hodnotou, diskont (prémii) 
umořujeme dle časové souvislosti. 

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, dluhové cenné 
papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti a ostatní krátkodobé cenné papíry. 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, jiný dlouhodobý 
finanční majetek a majetkové účasti nezahrnuté do konsolidace.   

 

3.3.1 ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY A ZMĚNY OCENĚNÍ EKVIVALENCÍ 

Jako ocenění reálnou hodnotou k 31. 12. 2014 se používá v případě ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů kvalifikovaného odhadu, posudku znalce, popř. investiční nabídky. 

Změny reálné hodnoty a změny ocenění ekvivalencí: 
v tis. Kč

Zůstatek       

31. 12. 2013
Přírůstky Úbytky

Změna 

reálné 

hodnoty

Změna 

ocenění 

ekvivalencí

Zůstatek           

31. 12. 2014

Podíly - ovládaná osoba 23 908 5 576 682 30 166

Podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly
33 715 -212 000 198 262 19 977

CELKEM 57 623 5 576 -212 000 198 262 682 50 143
 

 

Změny reálných hodnot ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů byly v roce 2014 zaúčtovány 

ve prospěch vlastního kapitálu. 

U cenných papírů a podílů v ovládaných osobách oceněných k rozvahovému dni metodou ekvivalence 

byly změny v ocenění v roce 2014 rovněž zaúčtovány ve prospěch vlastního kapitálu. 
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3.4 KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL 

Konsolidační rozdíl vzniká v prvním roce zahrnutí do konsolidačního celku jako rozdíl mezi cenou 

pořízení podílových cenných papírů a vkladů dceřiných společností a jejich oceněním podle podílové 
účasti mateřské společnosti na skutečné výši vlastního kapitálu dceřiných společností bez výsledku 

hospodaření běžného roku, resp. do data akvizice. Konsolidační rozdíly vzniklé v důsledku akvizice 

se odepisují dle Českého účetního standardu č. 020 po dobu 20 let.  

 

3.5 ZÁSOBY 

Nakupované zásoby jsou oceňovány ve většině společností konsolidačního celku skutečnými 

pořizovacími cenami s použitím váženého aritmetického průměru. 

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

(náklady na dopravné, clo, poštovné, provize atd.). 

Zásoby vytvořené vlastní činností – výrobky, polotovary a nedokončená výroba (vč. služeb) se oceňují 
skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady 

a rozpočtovaný podíl výrobních režijních nákladů. Výrobní režijní náklady zahrnují společné náklady 
výrobních úseků nákladových středisek a jsou rozvrhovány na základě přímých mezd. 

 

3.6 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Ocenění sporných pohledávek se snižuje 

pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich realizační hodnotu. V případě 
dlouhodobých pohledávek se opravné položky stanoví odúročením pohledávek diskontem stanoveným 

z průměrné roční úrokové sazby tak, aby netto hodnota dlouhodobých pohledávek vyjadřovala tzv. 
současnou hodnotu pohledávek. Diskont pohledávek se zohledňuje o související dlouhodobé závazky 

z provozní činnosti. 

Pohledávky a závazky ke společnostem zahrnutým do konsolidačního celku se vzájemně vylučují. 

 

3.7 CASH POOLING 

V rámci skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP byl zaveden systém využívání volných peněžních 

prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prostředky vložené do tohoto 

systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány na řádku 
C.III.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba, záporný stav na cash-poolingovém účtu 

je vykazován na řádku B.III.2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba. V přehledu o peněžních tocích 
je změna stavu těchto prostředků vykázána v položce B.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám. 

 

 
3.8 VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál mateřské společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Ostravě. Ostatní kapitálové fondy společnost vytváří podle svého uvážení na základě stanov. 

Položka Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a dále také 
dopad oprav chyb minulých let, pokud je významný. 
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Z jednotlivých složek vlastního kapitálu ovládaných osob jsou v konsolidované rozvaze vyčleněny 
menšinové podíly, tj. podíly ostatních akcionářů a společníků na vlastním kapitálu konsolidovaných 

společností. 

 

3.9 KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND 

Konsolidační rezervní fond představuje tvorbu výsledku hospodaření přidružených společností 
akumulovanou od okamžiku jejich zařazení do konsolidačního celku. Konsolidační rezervní fond 

je zároveň navýšen o dividendy, resp. podíly na zisku obdržených od přidružených společností, které 
byly vyloučeny z výkazu zisku a ztrát. 

 
3.10 PŘIJATÉ ÚVĚRY 

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

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. 

 
3.11 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

Skupina účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát 
a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. 

 
3.12 FINANČNÍ LEASING 

Skupina účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou 
hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky 

nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 

 
3.13 DEVIZOVÉ OPERACE 

Společnosti konsolidačního celku, s výjimkou společnosti Hutní montáže, a.s., oceňují majetek 
a závazky pořízené v cizí měně v českých korunách denním kurzem devizového trhu vyhlášeným 

Českou národní bankou k okamžiku uskutečnění účetního případu. 

Společnost Hutní montáže, a.s. používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na českou měnu 
pevné kurzy dle České národní banky k poslednímu dni každého předcházejícího čtvrtletí, 

a to k okamžiku pořízení majetku nebo vzniku závazku. Realizované kurzové zisky nebo ztráty, které 
vznikají v průběhu účetního období, se účtují do nákladů nebo výnosů běžného roku. 

K rozvahovému dni se majetek a závazky přepočítávají kurzem České národní banky platným pro 

poslední den účetního období, tj. k 31. 12. 2013 a vzniklé kurzové rozdíly jsou zúčtovány do finančního 
výsledku hospodaření. 

 
3.14 FINANČNÍ DERIVÁTY 

Finanční deriváty jsou ve společnostech konsolidačního celku (ve společnostech VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a VÍTKOVICE HAMMERING a.s.) využívány 
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pro zajištění rizik spojených s pohybem měnových kurzů a rizik spojených s pohybem úrokových sazeb. 
Používány jsou měnové forwardy a opce a úrokové swapy. Deriváty jsou oceňovány k rozvahovému dni 

reálnou hodnotou. Způsob, kterým jsou zaúčtovány zisky nebo ztráty z přecenění derivátů na reálnou 
hodnotu, závisí na tom, zda je derivát vymezen jako zajišťovací nástroj a na povaze jím zajištěné 

položky. 

Společnosti účtují o všech derivátech jako o zajišťovacích derivátech, s výjimkou společnosti Hutní 
montáže, a.s. V souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, 

se za zajišťovací derivát považuje jen derivát splňující následující podmínky stanovené touto vyhláškou: 

- na počátku zajištění je zajišťovací vztah zdokumentován, 

- zajištění je efektivní (poměr mezi změnami reálné hodnoty budoucích peněžních toků zajišťovaných 
z titulu kurzového rizika a změnami reálné hodnoty zajišťovacího derivátu odpovídající 

zajišťovanému riziku je v intervalu 80 % - 125 %), 

- efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná. 

Přestane-li zajišťovací derivát splňovat stanovené podmínky, účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako 

o derivátu k obchodování. 

V průběhu účetního období se účtuje o změně reálné hodnoty: 

- zajišťovacích derivátů - na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu (oceňovací rozdíly z přecenění), 

- derivátů k obchodování - jako finanční náklad nebo výnos, 

- změna reálné hodnoty derivátu, která nesouvisí se zajišťovaným rizikem (změna časové hodnoty 

derivátu) – jako finanční náklad nebo výnos. 

Společnost Hutní montáže, a.s. využívá finanční deriváty pro zajištění rizik spojených s pohybem 

měnových kurzů. Společnost Hutní montáže, a.s. účtuje o finančních derivátech jako o derivátech 
k obchodování. V současné době má společnost uzavřeny výhradně termínované obchody typu FX 

Forward a FX Swap. Tyto obchody byly sjednány za účelem zajištění společnosti proti měnovým 

rizikům v souvislosti s připravovanými novými kontrakty. K datu sestavení účetní závěrky jsou deriváty 
oceněny reálnou hodnotou. 

 
3.15 DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Náklad na daň z příjmů se počítá samostatně za jednotlivé společnosti skupiny za pomoci platné 

daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné 
náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, 

náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Náklad na daň z příjmů 
v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty je součtem nákladů na daň z příjmů za mateřskou společnost 

a ostatní společnosti skupiny konsolidované plnou metodou. 

Odložená daňová povinnost se počítá samostatně za jednotlivé společnosti skupiny a odráží daňový 
dopad dočasných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení 

základu daně z příjmů.  

Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů, 

jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu. 
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3.16 PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci byl vypočten podle podílové účasti mateřské společnosti 

na základním kapitálu přidružené společnosti a jím dosaženého výsledku hospodaření za běžné účetní 
období. 

 

3.17 POUŽITÍ ODHADŮ 

Sestavení konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společností zahrnutých do konsolidačního 

celku používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu 
konsolidované účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Každá 

z konsolidovaných společností stanovila tyto odhady a předpoklady na základě všech jí dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu 

se mohou od těchto odhadů odlišovat v důsledku změny okolností, ke kterým společnost nemohla mít 

informace k dispozici v okamžiku vydání finančních výkazů roku, kdy se daný odhad použil. 

 

3.18 DOTACE/INVESTIČNÍ POBÍDKY 

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá 

na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení 

dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací 
ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. 

 
3.19 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.  

Pro účely cash flow jsou za peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty považovány peníze v hotovosti 

včetně cenin, peněžní prostředky na účtu a krátkodobý likvidní finanční majetek se splatností 

nepřesahující 3 měsíce. 

 

3.20 ZMĚNA ZPŮSOBU OCEŇOVANÍ A POSTUPU ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 

V roce 2014 začala společnost Hutní montáže, a.s. z důvodu věrnějšího zobrazení závazků vykazovat 

rezervu na bankovní garance za zádržné. Společnost účtovala o změně metody pomocí účtu vlastního 

kapitálu „Jiný výsledek hospodaření minulých let“. Změna rezervy v roce 2014 je již účtována 
do nákladů běžného účetního období. 

Dále byla provedena na společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s. oprava účetní chyby minulých let, kdy 
na základě posouzení Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace nesplnila společnost 

VÍTKOVICE ÚAM a.s. v době od 1. 4. 2013 do 29. 11. 2013 kritéria pro výzkumnou organizaci. 

Společnosti proto nebyla, dle Smlouvy o poskytnutí účelové podpory mezi Ministerstvem vnitra České 
republiky a společností VÍTKOVICE ÚAM a.s., přiznána míra podpory ve výši 100% uznaných nákladů. 

V roce 2014 společnost neoprávněnou část dotace vrátila a chybu v účtování opravila. Společnost 
účtovala o opravě pomocí účtu vlastního kapitálu „Jiný výsledek hospodaření minulých let“. 

Vlivem těchto změn byla provedena úprava výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ve srovnávacím 
(minulém) období (viz tabulky níže) tak, aby byla zachována časová srovnatelnost aktuálních 

a srovnávacích údajů, a to včetně související odložené daně. Zároveň se tyto změny projevily 

ve srovnávacím (minulém) období výkazu Cash flow.  
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(v  tis. Kč)

Oprava chyby minulých let

rezerva na bankovní 

garance za zádržné                                        

(Hutní montáže, a.s.)

vrácení neoprávněné                                  

výše dotace                                                             

(VÍT KOVICE ÚA M a.s.)

752 752

C. 752 752

C. II. 752 752

8. 752 752

(v  tis. Kč)

Oprava chyby minulých let

rezerva na bankovní 

garance za zádržné                                        

(Hutní montáže, a.s.)

vrácení neoprávněné                                  

výše dotace                                                             

(VÍT KOVICE ÚA M a.s.)

752 752

A . -3  208 -620 -3  828

A . IV. -981 -981

3. -981 -981

A . V. -2  227 -620 -2  847

B. 3  960 620 4  580

B. I. 3  960 3  960

4. 3 960 3 960

B.III. 620 620

7. 620 620

(v  tis. Kč)

Oprava chyby minulých let

rezerva na bankovní 

garance za zádržné                                        

(Hutní montáže, a.s.)

vrácení neoprávněné                                  

výše dotace                                                             

(VÍT KOVICE ÚA M a.s.)

G. 2 749 2 749

IV . -620 -620

* -2  749 -620 -3  369

Q . -522 -522

Q . 2. -522 -522

** -2  227 -620 -2  847

*** -2  227 -620 -2  847

z toho: 

**** -2  227 -620 -2  847

Ozn.

Změna účetní metody

CELKEM

Změna účetní metody

CELKEM
Ozn.

A KT IVA  (netto)

Konsolidovaný výsledek hospodaření                                                    

za účetní období

V ý sledek hospodaření běžného účetního 

období bez menšinov ý ch podílů
-2 227 -2 847

Změna účetní metody

CELKEM

-620

- odložená

Stát - daňov é záv azky  a dotace 

Krátkodobé závazky 

O statní rezerv y  

Jiný  v ý sledek hospodaření minulý ch let

Výsledek hospodaření běž. účetního obd. 

Cizí zdroje 

Rezervy 

Výsledek hospodaření minulých let 

PA SIVA  CELKEM 

PA SIVA

Vlastní kapitál 

O dložená daňov á pohledáv ka 

Dlouhodobé pohledávky 

Oběžná aktiva 

A KT IVA  CELKEM 

Ozn.

Konsolidovaný výsledek hospodaření                                  

za běžnou činnost

Konsolid. výsledek hospodaření za účetní 

obd. bez podílu ekvivalence 

Výkaz zisku a ztráty

Změna stav u rezerv  a oprav ný ch položek v  

prov ozní oblasti a komplexních nákladů příštích obd.

Provozní výsledek hospodaření

O statní prov ozní v ý nosy

Daň z příjmu za běžnou činnost
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V důsledku uvedených změn je provedena úprava výkazů srovnávacího (minulého) období: 

(v  tis. Kč)

stav k 

31 .12.2013 

(uprav eno)

změna                                    

stav k 

31 .12.2013 

(v y kázáno)

20 518 647 752 20 517 895

C. 11  269 141 752 11 268 389

C. II. 1  672 507 752 1 671 755

8. 234 469 752 233 717

Ozn.

Oběžná aktiva 

A KT IVA  CELKEM 

A KT IVA  (netto)

Dlouhodobé pohledávky 

O dložená daňov á pohledáv ka 

 
 

(v  tis. Kč)

stav k 

31 .12 .2013 

(uprav eno)

změna

stav k 

31 .12 .2013 

(v y kázáno)

20 518  647 752 20 517  895

A . 9  264  674 -3  828 9 268  502

A . IV. 9  114  310 -981 9 115  291

3. -630 771 -981 -629  790

A . V. 220  236 -2  847 223 083

B. 10  946  226 4 580 10 941  646

B. I. 767  592 3 960 763 632

4. 741 199 3 960 737 239

B. III. 5  826  676 620 5 826  056

7. 119 752 620 119 132

Vlastní kapitál 

Výsledek hospodaření minulých let 

PA SIVA  CELKEM 

Cizí zdroje 

Rezervy 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Jiný  v ý sledek hospodaření minulý ch let

Krátkodobé závazky 

Ozn.

O statní rezerv y  

PA SIVA

Stát - daňov é záv azky  a dotace 

 
(v  tis. Kč)

stav k 

31 .12 .2013 

(uprav eno)

změna 

stav k 

31 .12 .2013 

(v y kázáno)

G. -614 847 2 749 -617 596

IV . 255 850 -620 256 470

* 598 243 -3  369 601 612

Q . 39 267 -522 39 789

Q . 2. -44 711 -522 -44 189

** 266 616 -2 847 269 463

*** 257 642 -2  847 260 489

z toho: 

**** 220 236 -2  847 223 083

240 712-2 847237 865

- odložená

Daň z příjmu za běžnou činnost

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní 

období bez podílu ekvivalence 

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účet. obd. 

Ozn.

Změna stav u rezerv  a oprav ný ch položek v  prov ozní oblasti                                 

a komplexních nákladů příštích období

Provozní výsledek hospodaření

Konsolid. v ý sledek hospodaření za běžnou činnost

Výkaz zisku a ztráty

V ý sledek hospodaření běžného účetního období bez 

menšinov ý ch podílů

O statní prov ozní v ý nosy
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4.  DLOUHODOBÝ MAJETEK  

 

4.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

Pořizovací cena  

v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný                                          

majetek

Počáteční 

zůstatek

Přírůstky 

akvizice
Přírůstky Vyřazení Převody

Kurzový                    

vliv

Konečný 

zůstatek

Zřizovací výdaje 84 -84

Nehmotné výsledky výzkumu                                                 

a vývoje
801 801

Software 280 322 8 467 -2 260 6 201 -17 292 713

Ocenitelná práva 89 459 766 90 225

Jiný DNM 35 156 43 595 -23 236 55 515

Nedokončený DNM 9 631 6 402 -6 830 9 203

Poskytnuté zálohy na DNM

CELKEM 2014 415 453 8 467 49 997 -25 580 137 -17 448 457

CELKEM 2013 420 004 20 276 -24 830 3 415 453
 

 

Oprávky a opravné položky 

v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný                                         

majetek

Počáteční 

zůstatek

Oprávky 

akvizice
Odpisy Vyřazení

Kurzový 

vliv

Konečný 

zůstatek

Opravné 

položky

Účetní 

hodnota

Zřizovací výdaje 84 -84

Nehmotné výsledky výzkumu               

a vývoje
534 267

801

Software 264 393 4 027 9 807 -2 260 -7 275 960 16 753

Ocenitelná práva 80 640 3 164 83 804 6 421

Jiný DNM 55 515

Nedokončený DNM 9 203

Poskytnuté zálohy na DNM

CELKEM 2014 345 651 4 027 13 238 -2 344 -7 360 565 87 892

CELKEM 2013 336 318 14 846 -5 516 3 345 651 69 802
 

 

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné 
smlouvě. 

Významné položky dlouhodobého nehmotného majetku 

Významnou položkou dlouhodobého nehmotného majetku jsou emisní povolenky v reprodukční 

pořizovací ceně 55 515 tis. Kč, které eviduje dceřiná společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Povolenky na emise skleníkových plynů jsou vymezeny jako dlouhodobý nehmotný neodpisovaný 
majetek a vykazovány v Rozvaze v položce Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.  

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nabyla emisní povolenky v roce 2014 v celkové výši 
43 564 tis. Kč (v reprodukční pořizovací ceně). V roce 2014 došlo ke spotřebě emisních povolenek 

ve výši 16 524 tis. Kč a zároveň k prodeji emisních povolenek ve výši 6 712 tis. Kč. 
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4.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK  

Pořizovací cena  

v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný 

majetek

Počáteční 

zůstatek

Přírůstky 

akvizice
Přírůstky Vyřazení Převody

Kurzový                         

vliv

Konečný 

zůstatek

Pozemky 2 181 137 -751 172 41 2 180 599

Stavby 5 926 959 -12 536 28 737 191 5 943 351

Stroje, přístroje a zařízení 10 693 384 10 291 90 688 -98 490 127 248 1 10 823 122

Jiný DHM 750 585 10 255 -29 852 -4 375 726 613

Nedokončený DHM 152 568 361 729 -90 714 -84 987 338 596

Poskytnuté zálohy na DHM 10 323 128 301 -21 624 -66 932 50 068

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku

CELKEM 2014 19 714 956 10 291 590 973 -253 967 -137 233 20 062 349

CELKEM 2013 19 663 251 1 621 310 -1 571 566 1 962 19 714 956
 

 

Oprávky a opravné položky 

v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný 

majetek

Počáteční 

zůstatek

Oprávky 

akvizice
Odpisy Vyřazení 

Kurzový                       

vliv

Konečný 

zůstatek

Opravné 

položky

Účetní 

hodnota

Pozemky 148 647 2 031 952

Stavby 3 400 864 97 077 -12 170 172 3 485 943 234 794 2 222 614

Stroje, přístr. a zařízení 6 979 850 6 056 392 033 -71 930 7 7 306 016 2 251 3 514 855

Jiný DHM 260 965 58 465 -27 358 292 072 60 319 374 222

Nedokončený DHM 2 500 336 096

Poskytnuté zálohy                   

na DHM
50 068

Oceňovací rozdíl                            

k nabytému majetku

CELKEM 2014 10 641 679 6 056 547 575 -111 458 179 11 084 031 448 511 8 529 807

CELKEM 2013 10 295 639 600 617 -256 015 1 438 10 641 679 701 387 8 371 890

 

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze mateřské společnosti 

a dceřiných společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

v pořizovacích cenách k 31. 12. 2014 činí 357 897 tis. Kč, resp. k 31. 12. 2013 činila 361 416 tis. Kč. 

Skupina upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě 

prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz. kapitola 9.). 
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4.3 DLOUHODOBÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek zatížený zástavním právem k 31. 12. 2014 ve společnostech 

konsolidačního celku: 
v tis. Kč

Majetek
Zástavní 

věřitel
Povaha a forma zástavy

Účetní 

hodnota 

majetku

Výše 

zástavy

stroje a zařízení banky zástavní právo k movitému majetku 680 544

dopravní prostředky banky zástavní právo k movitému majetku 23 129

budovy, haly, ost. 

stavební objekty
banky zástavní právo k movitému majetku 18 563

dopravní prostředky dodavatelé zástavní právo k movitému majetku 139 013 46 154

VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s.
zařízení linky                      

membránových stěn
banky zástavní právo k movitému majetku 150 767 *

stroje a zařízení banka zástavní právo k movitému majetku 608 738

dopravní prostředky banka zástavní právo k movitému majetku 169 073

VÍTKOVICE                                          

MECHANIKA a.s.
budova banka zástavní právo k nemovitému majetku 52 671 33 300

VÍTKOVICE                         

Doprava, a.s.
stroje a zařízení banka zástavní právo k movitému majetku 14 956 17 262

CELKEM 1 857 454 1 508 117

* k 31.12.2014 došlo ke konečnému splacení úvěru čerpaného u UniCredit Bank a tím také k uvolnění zástavy

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s.
923 264

VÍTKOVICE                     

HAMMERING a.s.
488 137

 

 

 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek zatížený zástavním právem k 31. 12. 2013 ve společnostech 
konsolidačního celku: 

v tis. Kč

Majetek
Zástavní 

věřitel
Povaha a forma zástavy

Účetní 

hodnota 

majetku

Výše 

zástavy

stroje a zařízení banky zástavní práva k movitému majetku 656 457

dopravní prostředky banky zástavní práva k movitému majetku 24 506

ostatní stavební 

objekty
banky zástavní práva k movitému majetku 8 619

stroje a zařízení dodavatelé zástavní právo k movitému majetku 199 947

dopravní prostředky dodavatelé zástavní právo k movitému majetku 147 167

VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s.
zařízení linky                      

membránových stěn
banky zástavní právo k movitému majetku 159 851 28 171

stroje a zařízení banka zástavní práva k movitému majetku 636 705

dopravní prostředky banka zástavní práva k movitému majetku 180 604

budova banka zástavní právo k nemovitému majetku 53 372 33 300

stroje a zařízení banka zástavní právo k movitému majetku 18 524 15 000

VÍTKOVICE                            

Doprava, a.s.
stroje a zařízení banka zástavní právo k movitému majetku 5 529 1 150

VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o.
stroje a zařízení

ostatní 

instituce
zástavní právo k movitému majetku 3 125 3 125

CELKEM 2 094 406 1 870 763

VÍTKOVICE                     

HAMMERING a.s.
584 481

VÍTKOVICE                                          

MECHANIKA a.s.

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s.

1 101 234

104 302
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4.4 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK  

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku: 
v tis. Kč

Zůstatek       

31.12.2012 

(upraveno)*

Přírůstky Úbytky
Zůstatek              

31.12.2013
Přírůstky Úbytky

Zůstatek                   

31.12.2014

Podíly - ovládaná osoba 34 847 3 447 -14 386 23 908 6 258 30 166

Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly
87 794 -54 079 33 715 2 526 -16 264 19 977

Jiný dlouhodobý finanční                                  

majetek
44 000 -6 400 37 600 -11 400 26 200

CELKEM 166 641 3 447 -74 865 95 223 8 784 -27 664 76 343
 

* Změna metody byla provedena v roce 2013 na společnosti Hutní montáže, a.s., která změnila způsob oceňování majetkových 

cenných papírů a vkladů z pořizovací ceny s případnou tvorbou opravné položky na metodu ekvivalence. 

 

4.4.1 NEKONSOLIDOVANÝ FINANČNÍ MAJETEK 

Vybrané údaje z finančních výkazů dceřiných společností k 31. 12. 2014, které nebyly zahrnuty 

do konsolidace: 

v tis. Kč

Název a sídlo společnosti
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota 

Podíl         

v %

Účetní 

hodnota

Vlastní 

kapitál                           

Výsledek 

hospodaření

VÍTKOVICE HARD POLSKA Sp. z o.o. 15 495 2 500* 100,00

PL, Sosnowiec, ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 130

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ                       

ŠKOLA
1 090 388

Hasičská 1003/49, Ostrava - Hrabůvka

VITKOVICE INDIA POWER PRIVATE LIMITED 3 878 9 500** 95,00 2 932

Indie, New Delhi, Nehru Place, International Trade Tower

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. 5 000 2 000 100,00 2 062 2 062 -62

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

EDUCATION UNIVERZUM a.s. 1 020 1 020 51,00 899 1 763 -5

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

Office House Průmyslová a.s. 8 452 8 665 100,00 8 319 8 319 -57

Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1727/108

PA SPECIAL, a.s. 2 100 2 000 100,00 804 804 -168

Praha 1- Nové Město, Václavské náměstí 773/4

Ti kran servis s.r.o. 2 156 200 100,00 9 186 9 215 2 300

Sviadnov, Nádražní 448

ooo VITKOVICE RUS 5 576 10 000*** 5 576

RF, 125040, m. Moskva, ul. Skakovaja, d.32, str.2.

Rozhodující vliv celkem 44 767 30 166

* v tis. PLN, ** v tis. INR, *** v tis. RUB  

K datu sestavení konsolidované účetní závěrky nebyla k dispozici účetní závěrka, resp. výkaz zisku 
a ztráty a rozvaha k 31. 12. 2014, společností VITKOVICE HARD POLSKA Sp. z o.o., VITKOVICE INDIA 

POWER PRIVATE LIMITED, ooo VITKOVICE RUS a VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA. 
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Významné skutečnosti týkající se dceřiných a přidružených společností nezahrnutých do konsolidace: 
 

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. 

Na společnost VTK SPECIAL SYSTEMS a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze 
sloučením veškeré jmění společnosti iDTAX Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská 

Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČO 285 88 487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíle C., vložka 33408 (včetně práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. 

Rozhodným dnem fúze je 1. 1. 2014. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden k datu 31. 3. 2014. 

ooo VITKOVICE RUS 

Dne 28. 3. 2014 vznikla společnost ooo VITKOVICE RUS se základním kapitálem 10 000 tis. RUB, který 

byl splacen v peněžité formě. 

 

 
Vybrané údaje z finančních výkazů dceřiných společností k 31. 12. 2013, které nebyly zahrnuty 

do konsolidace: 

v tis. Kč

Název a sídlo společnosti
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota 

Podíl         

v %

Účetní 

hodnota

Vlastní 

kapitál                           

Výsledek 

hospodaření

VÍTKOVICE HARD POLSKA Sp. z o.o. 15 495 2 500* 100,00

PL, Sosnowiec, ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 130

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ                     

ŠKOLA
1 090 388 246 115 356

Hasičská 1003/49, Ostrava - Hrabůvka

iDTAX Česká republika, s.r.o. 2 000 200 100,00 -794 -22

Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14

VITKOVICE INDIA POWER PRIVATE LIMITED 3 878 9 500** 95,00 2 127

Indie, New Delhi, Nehru Place, International Trade Tower

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. 3 000 2 000 100,00 2 919 2 919 -20

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

EDUCATION UNIVERZUM a.s. 1 020 1 020 51,00 902 1 768 -8

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101

Office House Průmyslová a.s. 8 452 8 665 100,00 8 376 8 376 -41

Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1727/108

PA SPECIAL, a.s. 2 100 2 000 100,00 973 973 -79

Praha 1- Nové Město, Václavské náměstí 773/4

Ti kran servis s.r.o. 2 156 200 100,00 8 223 8 267 2 351

Sviadnov, Nádražní 448

Rozhodující vliv celkem 39 191 23 908

* v tis. PLN, ** v tis. INR  
 
K datu sestavení konsolidované účetní závěrky nebyla k dispozici účetní závěrka, resp. výkaz zisku 

a ztráty a rozvaha k 31. 12. 2013, společností VITKOVICE HARD POLSKA Sp. z o.o. a VITKOVICE 

INDIA POWER PRIVATE LIMITED. 
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Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. 2014: 
v tis. Kč

 Název společnosti a sídlo
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota

Reálná 

hodnota

Podíl            

v %

BIC Ostrava s.r.o. 111 30 12 928 17,65

Ruská 83/24, Vítkovice, Ostrava

OSTROJ a.s. 1 761 1 851 3 384 0,24

Těšínská 1586/66, Předměstí, Opava

Šmeral Brno a.s. 12 480 14 660 3 665 3,24

Brno, Křenová 65c

CELKEM 14 352 19 977
 

 

Významné skutečnosti týkající se ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 

 

Union Group, a.s., VOKD, a.s. a JOB AIR Technic a.s. 

Vzhledem ke znehodnocení cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, byl tento dlouhodobý 

finanční majetek plně odepsán a nadále je evidován v podrozvahové evidenci. 

 
 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. 2013: 
v tis. Kč

 Název společnosti a sídlo
Pořizovací 

cena

Nominální 

hodnota

Reálná 

hodnota

Podíl            

v %

Union Group, a.s. 269 040 233 000 10,13

Ostrava – Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635

BIC Ostrava s.r.o. 111 30 11 200 17,65

Ruská 83/24, Vítkovice, Ostrava

OSTROJ a.s. 1 761 1 851 2 944 0,24

Těšínská 1586/66, Předměstí, Opava

Šmeral Brno a.s. 12 480 14 660 3 307 3,24

Brno, Křenová 65c

VOKD, a.s. 77 500 63 000 16 264 19,69

Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Ostrava

JOB AIR Technic a.s. 134 500 80 000 19,78

Gen. Fajtla 370, Mošnov

CELKEM 495 392 33 715
 

 
 

4.4.2 JINÝ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 eviduje mateřská společnost úvěrovou pohledávku v celkové výši 
26 200 tis. Kč, resp. 37 600 tis. Kč vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků uzavřené 

dne 29. 10. 2009 mezi společností VÍTKOVICE, a.s. a společností BIC Ostrava s.r.o. a následných 
dodatků za účelem poskytnutí finančních prostředků formou úvěru na profinancování realizace projektu 

„BIC Ostrava – rozšíření PI a VTP“. Celková výše poskytnutých finančních prostředků bude činit 

100 000 tis. Kč a bude poskytnuta v termínech dle Smlouvy. Úvěr bude splácen v souladu 
se smlouvou, přičemž konečné datum splatnosti připadá na 31. 12. 2022. Úroková sazba je stanovena 

jako 3M PRIBOR + 3% p.a. Úvěrová pohledávka byla zajištěna blankosměnkou. 
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5.  ZÚČTOVÁNÍ KONSOLIDAČNÍCH ROZDÍLŮ  

v tis. Kč

Brutto Korekce Netto
Zúčtování 

proti VK

Zúčtování do 

nákladů

Zúčtování do 

výnosů

Kladný konsolidační rozdíl 

stav k 31.12.2013
426 737 -129 401 297 336 -207 255 21 337

Vliv z akvizice dceřiných podniků 7 700 -385 7 315 385

Roční odpis -21 337 -21 337 -21 337 21 337

Kladný konsolidační rozdíl 

stav k 31.12.2014
434 437 -151 123 283 314 -228 592 21 722

Záporný konsolidační rozdíl  

stav k 31.12.2013
-22 203 7 735 -14 468 7 503 1 110

Vliv z akvizice dceřiných podniků -1 141 57 -1 084 57

Snížení hodnoty 356 356 356

Roční odpis 1 110 1 110 1 110 1 110

Záporný konsolidační rozdíl  

stav k 31.12.2014
-23 344 9 258 -14 086 8 969 1 167

 
Změny ze zúčtování konsolidačních rozdílů souvisí se změnami v majetkových účastech mateřské 
společnosti a jejich dceřiných společností v průběhu roku 2014, které jsou blíže specifikovány 

v kapitole 1.5. 

6.  CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY  V  EKVIVALENCI  

v tis. Kč

 Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 2014 2013

 LINDE VÍTKOVICE a. s. 125 085 181 159

CELKEM 125 085 181 159
 

Změny týkající se cenných papírů a podílů v ekvivalenci jsou blíže specifikovány v kapitole 1.5.  

7.  ZÁSOBY  

v tis. Kč

Zásoby
Konečný 

zůstatek k         

31.12.2013

Opravná 

položka k 

31.12.2013

Netto stav k                    

31.12.2013

Konečný 

zůstatek k           

31.12.2014

Opravná 

položka k 

31.12.2014

Netto stav k                    

31.12.2014

Materiál 688 885 94 225 594 660 614 885 82 939 531 946

Nedokončená výroba                           

a polotovary
2 630 133 130 450 2 499 683 3 475 199 189 290 3 285 909

Výrobky 559 331 310 656 248 675 587 481 304 792 282 689

Zboží 41 996 1 529 40 467 8 055 222 7 833

Poskytnuté zálohy na zásoby 49 431 49 431 18 396 1 389 17 007

CELKEM 3 969 776 536 860 3 432 916 4 704 016 578 632 4 125 384
 

Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu 
opravných položek. (viz kapitola 9.) 
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8.  POHLEDÁVKY  

Vyloučení pohledávek mezi podniky konsolidačního celku: 
v tis. Kč

Pohledávky 2014
2013                                            

(upraveno)

2013                                              

(vykázáno)

Sumarizace dlouhodobých pohledávek 351 662 1 681 712 1 680 960

Vyloučení vzájemných dlouhodobých pohledávek -54 123 -86 837 -86 837

Dopad z přepočtu odložené daňové pohledávky 64 184 77 632 77 632

Dlouhodobé pohledávky CELKEM 361 723 1 672 507 1 671 755

Sumarizace krátkodobých pohledávek 10 305 950 8 755 576 8 755 576

Vyloučení vzájemných krátkodobých pohledávek -4 489 667 -3 912 798 -3 912 798

Krátkodobé pohledávky CELKEM 5 816 283 4 842 778 4 842 778
 

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za sporné, byly v roce 2014, resp. 2013 vytvořeny 
opravné položky na základě zhodnocení jejich likvidity. (viz. kapitola 9.) 

 

8.1 POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ 

v tis. Kč

Pohledávky z obchodních vztahů Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů (brutto) 183 300 1 439 933

Opravná položka -30 781 -42 545

Dlouhodobé pohledávky z obchod. vztahů CELKEM (netto) 152 519 1 397 388

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů (brutto) 5 581 338 4 184 319

Opravná položka -761 233 -763 259

Krátkodobé pohledávky z obchod. vztahů CELKEM (netto) 4 820 105 3 421 060

CELKEM (netto) 4 972 624 4 818 448
 

 

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 se týkají převážně 
společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a Hutní 

montáže, a.s.  Tyto pohledávky představují především sjednané zádržné nebo pozastávky z celkové 

hodnoty pohledávek, které mají finančně zajišťovat případné dodatečné náklady vzniklé na zakázce 
po dobu zkušebních provozů nebo garancí záruk. 

Dlouhodobé pohledávky se splatností delší než pět let jsou k 31. 12. 2014 vykázány v celkové výši 
16 534 tis. Kč. Tyto pohledávky jsou evidovány ve společnostech VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. a Hutní montáže, a.s. K 31. 12. 2013 byly pohledávky se splatností delší než pět let 
ve výši 22 735 tis. Kč a byly evidovány ve společnostech VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.  
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Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů: 
 

Rok 2014 
v tis. Kč

do 90 dní 91-180 dní 181-365 dní nad 365 dní

Krátkodobé pohledávky 3 611 919 522 304 219 644 180 105 1 047 366 5 581 338

Opravné položky -2 942 -813 -7 543 -26 329 -723 606 -761 233

Krátkodobé 

pohledávky (netto)
3 608 977 521 491 212 101 153 776 323 760 4 820 105

Dlouhodobé pohledávky 183 300 183 300

Opravné položky -30 781 -30 781

Dlouhodobé 

pohledávky (netto)
152 519 152 519

CELKEM (netto) 3 761 496 521 491 212 101 153 776 323 760 4 972 624

Kategorie do splatnosti

po splatnosti
CELKEM                                  

 
 

Rok 2013 
v tis. Kč

do 90 dní 91-180 dní 181-365 dní nad 365 dní

Krátkodobé pohledávky 2 260 625 704 922 85 905 144 108 988 759 4 184 319

Opravné položky -1 185 -6 545 -9 307 -12 683 -733 539 -763 259

Krátkodobé 

pohledávky (netto)
2 259 440 698 377 76 598 131 425 255 220 3 421 060

Dlouhodobé pohledávky 1 439 933 1 439 933

Opravné položky -42 545 -42 545

Dlouhodobé 

pohledávky (netto)
1 397 388 1 397 388

CELKEM (netto) 3 656 828 698 377 76 598 131 425 255 220 4 818 448

Kategorie do splatnosti

po splatnosti
CELKEM                                  

 

 
 

8.2 POHLEDÁVKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 

v tis. Kč

Dlužník  Titul pohledávky Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013

 cash pooling Komerční banka, a.s. 22 200

 cash pooling Česká spořitelna, a.s. 115 193 114 716

 půjčky 10 000 10 840

CELKEM 125 193 147 756

Společnosti ve skupině

 
 
V rámci optimalizace využívání volných finančních prostředků, minimalizace zadluženosti a optimalizace 

finančních nákladů ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou společnosti zapojené do systému 
cash poolingu. Z tohoto titulu je evidována v oblasti krátkodobých Pohledávek - ovládaná nebo 

ovládající osoba k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 pohledávka v celkové výši 115 193 tis. Kč, resp. 
136 916 tis. Kč. 
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8.3 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY 

v tis. Kč

Poskytnuté zálohy Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 15 701 20 569

Krátkodobé poskytnuté zálohy 233 611 789 694

CELKEM 249 312 810 263
 

 

8.4 POHLEDÁVKY MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI VŮČI SPOLEČNOSTEM NEZAHRNUTÝM DO KONSOLIDAČNÍHO 

CELKU 

Pohledávky z obchodních vztahů a Jiné pohledávky vůči účetním jednotkám nezahrnutým 

do konsolidované účetní závěrky: 
v tis. Kč

Pohledávky Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013

Office House Průmyslová a.s. 23 481 23 477

EDUCATION UNIVERZUM a.s. 10 001 10 001

iDTAX Česká republika, s.r.o. 840

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 1 020 755

VITKOVICE INDIA POWER PRIVATE LIMITED 2

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. 1 4

Krátkodobé pohledávky CELKEM (brutto) 34 503 35 079
 

Změny související s majetkovými účastmi jsou blíže specifikovány v kapitole 4.4.1. 

K 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 evidovala mateřská společnost pohledávky za společnostmi 
nezahrnutými do konsolidačního celku ve výši 34 503 tis. Kč, resp. 35 079 tis. Kč, z toho 23 843 tis. Kč 

resp. 24 317 tis. Kč je po lhůtě splatnosti. 

 

8.5 POHLEDÁVKY KRYTÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO JINOU FORMOU ZAJIŠTĚNÍ 

Pohledávky mateřské společnosti, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING a.s. kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem činily k 31. 12. 2014: 

 
v tis. Kč

Pohledávka Výše pohledávky Zajištěná výše Forma zajištění

BIC Ostrava s.r.o. 26 200 26 200 blankosměnka

CCG a.s. 93 872 93 872 akcie VOKD, a.s.

JOB AIR Technic a.s. 601 601 blankosměnka

Tomáš Krčula 848* 848* blankosměnka

Dolní oblast VÍTKOVICE 17 400 17 400 blankosměnka

Dolní oblast VÍTKOVICE 6 000 6 000 blankosměnka

Společnosti ve skupině 115 193 115 193 směnky

Ostatní společnosti mimo skupinu 1 408 1 408 pohledávky z obchodních vztahů

CELKEM tis. Kč 260 674 260 674

CELKEM tis. EUR 848 848

*v tis. EUR  
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9.  OPRAVNÉ POLOŽKY  

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v kapitole 4, 7 a 8). 

Změny na účtech opravných položek konsolidačního celku: 
v tis. Kč

Opravné položky
Dlouhodobý 

majetek
Zásoby

Finanční                  

majetek
Pohledávky

Stav opravných položek k 31.12.2012 

(upraveno)*
1 203 535 582 149 3 879 1 056 789

Tvorba opravné položky 25 539 51 134 92 231

Zúčtování opravné položky 527 687 96 423 208 814

Kurzový vliv 73

Stav opravných položek k 31.12.2013 701 387 536 860 3 879 940 279

Tvorba opravné položky 9 523 120 441 240 044

Zúčtování opravné položky 262 399 78 669 3 879 115 327

Kurzový vliv 10

Stav opravných položek k 31.12.2014 448 511 578 632 0 1 065 006
 

* Změna metody byla provedena v roce 2013 v oblasti finančního majetku na společnosti Hutní montáže, a.s., která změnila 

způsob oceňování majetkových cenných papírů a vkladů z pořizovací ceny s případnou tvorbou opravné položky na metodu 

ekvivalence.  Z tohoto důvodu společnost rozpustila opravné položky evidované v oblasti dlouhodobého finančního majetku 

v plné výši.  Změna metody byla provedena rovněž na společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. v oblasti pohledávek, 

a to z důvodu zaúčtování diskontu pohledávek tak, aby netto hodnota dlouhodobých pohledávek vyjadřovala tzv. současnou 

hodnotu pohledávek.  Zároveň byla provedena oprava účetní chyby minulých let na společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s., která doúčtovala tvorbu opravné položky k rizikové pohledávce, a to z důvodu nesprávného vyhodnocení 

informací v minulých letech týkajících se schopnosti realizace této pohledávky, která byla součástí soudního sporu. 

 

 
Stav na účtech opravných položek v členění dle rozhodujících společností konsolidačního celku: 

v tis. Kč

Dlouhodobý 

majetek
Zásoby

Finanční                  

majetek
Pohledávky

VÍTKOVICE, a.s. 385 032 273 611 712 173

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 50 615 35 583 103 027

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 255 927 121 128

Hutní montáže, a.s. 2 500 742 79 455

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 10 364 4 031 3 328

Ostatní společnosti 8 738 45 895

CELKEM 448 511 578 632 0 1 065 006

Společnost

Stav opravných položek k 31.12.2014

 
 

v tis. Kč

Dlouhodobý 

majetek
Zásoby

Finanční                  

majetek
Pohledávky

VÍTKOVICE, a.s. 605 210 279 475 571 590

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 58 127 36 106 76 778

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 196 542 3 879 168 567

Hutní montáže,a.s. 3 087 755 81 718

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 34 963 6 164 807

Ostatní společnosti 17 818 40 819

CELKEM 701 387 536 860 3 879 940 279

Společnost

Stav opravných položek k 31.12.2013
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10.  KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK  

Krátkodobý finanční majetek mateřské společnosti a dceřiných společností k 31. 12. 2014, resp. 

k 31. 12. 2013 tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a dluhové cenné papíry 
se splatností do jednoho roku držené do splatnosti. 

v tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 2014 2013

Peníze 3 106 2 673

Účty v bankách 759 251 1 241 403

Krátkodobé cenné papíry a podíly 74 519 76 864

CELKEM 836 876 1 320 940
 

K 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 evidovala skupina zastavený krátkodobý finanční majetek 

v celkové výši 67 932 tis. Kč, resp. 83 461 tis. Kč, a to především z důvodů zajištění vystavených 
bankovních záruk. 

K 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 byl ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

evidován finanční majetek ve výši 43 618 tis. Kč, resp. 333 479 tis. Kč vedený na účtech s omezeným 
dispozičním právem u Komerční banky, a.s. a České spořitelny, a.s., zajišťující vystavené bankovní 

záruky (resp. protizáruky) v souvislosti s realizací zakázek „Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II“ 
a „Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov“. K 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 byl dále evidován 

finanční majetek ve výši 22 380 tis. Kč, resp. 79 616 tis. Kč vedený na účtu s omezeným dispozičním 
právem u HSBC Bank plc., zajišťující vystavené bankovní záruky v souvislosti s realizací zakázky „Nový 

zdroj 660 MWe v elektrárně Ledvice“. Zároveň byl k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 evidován 

finanční majetek ve výši 114 173 tis. Kč, resp. 69 882 tis. Kč vedený na účtu s omezeným dispozičním 
právem u České exportní banky sloužící k zajištění vystavené bankovní záruky v souvislosti s realizací 

zakázky „Yunus Emre 2x145MW - Adularya“. 

V oblasti krátkodobých cenných papírů a podílů byly k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 evidovány 

dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti v celkové výši 74 519 tis. Kč, 

resp. 76 864 tis. Kč. K 31. 12. 2014 z této celkové hodnoty odpovídá částka ve výši 6 710 tis. Kč, resp. 
242 tis. EUR, depozitní směnce zastavené k zajištění investičního úvěru. K 31. 12. 2013 byla hodnota 

depozitní směnky k zajištění úvěru ve výši 6 632 tis. Kč, resp. 242 tis. EUR. 

11.  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ  

v tis. Kč

Ostatní aktiva 2014 2013

Náklady příštích období 116 493 140 915

Komplexní náklady příštích období 114 226 81 092

Příjmy příštích období 70 716 26 557

CELKEM 301 435 248 564
 

Náklady příštích období zahrnují především uhrazené, ale do nákladů nezaúčtované výdaje spojené 

s nájemným placeným předem, reklamou, předplatným a různým pojistným. Významnou položkou 
nákladů příštích období k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 je časové rozlišení finančního leasingu 

ve výši 70 932 tis. Kč, resp. 72 405 tis. Kč. Další významnou položkou je nájemné nebytových prostor 
v administrativní budově, které bylo zaplaceno na 10 let dopředu v celkové výši 26 654 tis. Kč 

k 31. 12. 2014, resp. ve výši 32 366 tis. Kč k 31. 12. 2013, a náklady spojené se softwarovým řešením 

zakázky MPSV po dobu smluvně zajištěného trvání této zakázky ve výši 641 tis. Kč k 31. 12. 2014, 
resp. 12 604 tis. Kč k 31. 12. 2013.  
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Komplexní náklady příštích období představují náklady na vývoj nových výrobků a technologií 
především pak zvýšené náklady na záběh výroby nových produktů spočívajících ve výkovcích z nových 

jakostních ocelí, v nových tvarech výkovků a kování speciálních slitin. 

Příjmy příštích období představují především provedené a odběratelem odebrané nevyfakturované 

práce a služby. K 31. 12. 2014 je nejvýznamnější položkou časové rozlišení tržeb projektu v Jihoafrické 

republice na montáž elektrárenského kotle uhelné elektrárny Kusile ve výši 59 722 tis. Kč. 
K 31. 12. 2013 bylo nejvýznamnější položkou časové rozlišení tržeb projektu v Uruguayi ve výši 

23 174 tis. Kč. 

12.  VLASTNÍ KAPITÁL SKUPINY A MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI  

Základní kapitál mateřské společnosti se skládá z 13 279 203 ks kmenových akcií na majitele 
v zaknihované podobě. Akcie jsou spojené s hlasovacím právem a plně převoditelné s nominální 

hodnotou 10 Kč/ks. K datu 18. 11. 2004 byly cenné papíry vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu 

RM–SYSTÉM, a.s. 

V roce 2014, resp. 2013 došlo k následujícím změnám v konsolidovaném vlastním kapitálu: 

v  tis. Kč

VH běž. 

účetního 

období

Základní 

kapitál

Kapitál. 

fondy

Fondy ze 

zisku

Nerozděl. 

zisk/ztráta 

min. let

Jiný VH 

minulých 

let

Konsolid. 

rezervní 

fond

Změna            

stavu VK

Stav k 31 .12 .2012 

(upravený*)
342 375 132 792 -500 372 259 486 9 372  253 -544 648 107 423 9 169  309

Změna účetní metody ** -981

Stav k 31 .12 .2012 

(upravený**)
342 375 132 792 -500 372 259 486 9 372  253 -545 629 107 423 9 168  328

Rozdělení V H -427 275 10 772 412 627 1 126 -2 750

Přecenění reálnou hodnotou 

(ekv iv alencí) C P a podíly
-43 747 -21 331 -65 078

O ceňov ací rozdíly  z přecenění 

zajišťov acích deriv átů
-45 970 -45 970

Změna účetní metody * 84 906 -84 906

V H běžného období 223 086 223 086

O statní úprav y -16 4 476 -62 -16 313 -236 -12 151

Kurzov é v liv y 7 4 143 61 -2 155 2 056

Stav k 31 .12 .2013 

(upravený**)
220 236 132 792 -581 470 270 257 9 745  081 -630 771 108 549 9 264  674

Rozdělení V H -223 083 11 468 -402 547 629 790 -17 628 -2 000

Změna metody /oprav a chy by ** 2 847 -2 847

Přecenění reálnou hodnotou 

(ekv iv alencí) C P a podíly
464 106 -265 162 198 944

O ceňov ací rozdíly  z přecenění 

zajišťov acích deriv átů
59 005 59 005

V H běžného období 334 318 334 318

V liv  z akv izice 357 357

O statní úprav y -17 962 339 -12 034 -29 657

Kurzov é v liv y 12 543 12 -246 321

Stav k 31 .12 .2014 334 687 132 792 -75  778 282 076 9 065  092 -3  828 90 921 9 825  962

Položky VK

Změny VK

 
* V roce 2013 provedla skupina změnu účetní metody a začala z důvodu věrnějšího zobrazení závazků vykazovat rezervu 

na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí, z titulu 

odškodnění úrazů zaměstnanců a rezervy na bankovní garance za zádržné. V rámci jednotného způsobu oceňování 

dlouhodobého finančního majetku (majetkové cenné papíry a podíly) provedla společnost Hutní montáže, a.s. v roce 2013 

změnu účetní metody, a to z pořizovací ceny s případnou tvorbou opravné položky na metodu ekvivalence. Změna metody byla 

provedena rovněž na společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. v oblasti pohledávek, a to z důvodu zaúčtování diskontu 

pohledávek tak, aby netto hodnota dlouhodobých pohledávek vyjadřovala tzv. současnou hodnotu pohledávek. Dále byla 
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provedena na společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. oprava účetní chyby minulých let, a to v důsledku nesprávného 

vyhodnocení informací týkajících se oprávněnosti pohledávky z titulu náhrady škody zaúčtované v roce 2010 a souvisejících rizik 

z probíhajícího sporu. Zároveň byla provedena oprava účetních chyb minulých let na společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s., a to v důsledku nesprávného vyhodnocení informací týkajících se schopnosti realizace pohledávky, která byla součástí 

soudního sporu, a chybné odúčtování odložené daňové pohledávky v minulém roce vztahující se k přeceňovaným derivátům přes 

výsledek hospodaření minulého roku, přičemž mělo být odúčtováno vůči položce vlastního kapitálu A.II.3. Oceňovací rozdíly 

z přecenění majetku a závazků. 

**Změna metody v roce 2014 se týká účtování rezerv na společnosti Hutní montáže, a.s. z titulu bankovních garancí za zádržné 

(bližší specifikace v kapitole 3.18). 

**Oprava chyby minulých let provedená v roce 2014 se týká společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s., které nebyla pro rok 2013 

přiznána míra podpory ve výši 100% uznaných nákladů a z těchto důvodů v roce 2014 společnost vrátila část dotace (bližší 

specifikace v kapitole 3.18). 

 
 

Na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků je k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 
evidován oceňovací rozdíl z přecenění zajišťovacích derivátů společností VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a VÍTKOVICE HAMMERING a.s. v celkové 

výši -50 287 tis. Kč, resp. -109 292 tis. Kč. 
 

Ostatní kapitálové fondy představují splátky půjček FKSP a vratky stabilizačních půjček.  

Ostatní fondy ze zisku jsou určeny k výplatě podpor ze sociálního fondu. 

V roce 2014 přidružená společnost LINDE VÍTKOVICE a. s. nevyplácela dividendy.  

V rámci rozhodování jediného akcionáře (společníka) VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valných 

hromad dceřiných společností VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o., VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., 

VÍTKOVICE Doprava, a.s., VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. a PRVNÍ VÍTKOVICKÁ 
PERSONÁLNÍ s.r.o. byl v roce 2014 schválen návrh na rozdělení zisků výše jmenovanými dceřinými 

společnostmi v souhrnné výši 94 300 tis. Kč.  

Dne 3. 6. 2014 schválila valná hromada společnosti VÍTKOVICE – IOS s.r.o. návrh jednatelů na výplatu 

podílu na zisku. Částka připadající společnosti VÍTKOVICE, a.s. odpovídá výši 4 000 tis. Kč.  

Na základě rozhodnutí jediného společníka VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti TAXNET, s.r.o. byl dne 29. 4. 2014 schválen návrh na výplatu podílu na zisku 

ve výši 4 400 tis. Kč. 

13.  VYČLENĚNÍ MENŠINOVÝCH  PODÍLŮ  

Ve společnostech, ve kterých mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s. nemá 100% majetkové 
a rozhodovací podíly, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností, 

tj. ve společnostech TAXNET, s.r.o., VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., VÍTKOVICE – IOS s.r.o., Spojené 

slévárny, spol. s r.o. a VÍTKOVICE RECYCLING a.s. existují menšinové vlastnické podíly, které přísluší 
podnikům mimo konsolidační celek. 

 

 

 

 

 



                                                                                             Konsolidovaná účetní závěrka a zpráva auditora k 31. 12. 2014 

32 

 

Vliv vyčlenění menšinových podílů na jednotlivých složkách vlastního kapitálu:  
v tis. Kč

základním 

kapitálu

kapitál. 

fondech

fondech 

ze zisku

výsledku 

hosp. min.l.
zisku 2014

vlastním 

kapitálu 

TAXNET, s.r.o. 12,68 107 38 2 884 617 3 646

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 12,68 13 184 -2 664 710 15 933 6 615 33 778

VÍTKOVICE - IOS s.r.o. 33,33 3 400 340 8 230 2 231 14 201

Spojené slévárny, spol. s r.o. 36,36 80 000 158 -69 984 2 947 13 121

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 10,00 5 000 2 000 189 -2 700 1 030 5 519

CELKEM 101 691 -664 1 435 -45 637 13 440 70 265

Název společnosti

Menšin. 

podíl                           

v %

Menšinový podíl na 

 

14.  REZERVY  

Změny na účtech rezerv konsolidačního celku: 

v tis. Kč

Zákonné 

rezervy

Rezerva na daň 

z příjmů

Rezerva na 

rizika a ztráty

Rezervy 

CELKEM

Stav k 1.1.2013 (upravený)* 20 605 610 299 630 904

Úprava počátečního zůstatku** 1 211 1 211

Stav k 1.1.2013 (upravený)** 20 605 611 510 632 115

Tvorba rezerv 16 936 180 468 197 404

Čerpání rezerv 11 148 53 643 64 791

Změna metody** 2 749 2 749

Kurzový vliv 115 115

Stav k 31.12.2013 (upravený)** 26 393 741 199 767 592

Vliv z akvizice dceřiných podniků 2 112 2 112

Tvorba rezerv 25 028 156 516 181 544

Čerpání rezerv 30 111 417 452 447 563

Kurzový vliv 8 8

Stav k 31.12.2014 21 310 482 383 503 693
 

* Úpravy se vztahovaly na účtování rezerv na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení 

pracovních a životních jubileí, z titulu odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců a z titulu bankovních garancí za zádržné. 

Zároveň se vztahovaly na opravu chyby minulých let, které byly provedeny na společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., 

a to z důvodu nesprávného vyhodnocení realizace pohledávky, která byla součástí soudního sporu, a na společnosti VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. z důvodu nesprávného vyhodnocení oprávněnosti pohledávky z titulu náhrady škody a rizik 

z probíhajícího sporu. 

** Úprava počátečního zůstatku se týká účtování rezerv na společnosti Hutní montáže, a.s. z titulu bankovních garancí 

za zádržné (bližší specifikace kapitola 3.18). 

 

 

Ostatní rezervy jsou tvořeny především za účelem zachycení rizik z probíhajících reklamací 
a nedořešených penalizací z obchodních kontraktů a případných vícenákladů. Zároveň jsou v oblasti 

ostatních rezerv evidovány rezervy související se závazky vyplývajícími z dlouhodobých smluv 
o dodávkách inženýrsko dodavatelských činností pokrývající pravděpodobná rizika nákladů plynoucích 

ze záruk a vícenákladů na odstranění vad zjištěných v garanční lhůtě. Dříve vytvořené rezervy byly 

zúčtovány v případech, kdy závazky z plnění nebyly akceptovány nebo byly čerpány k přijatým 
reklamacím nebo akceptovaným penalizacím a v případě, že garanční lhůta byla ukončena.  

Rezervy na dlouhodobé zaměstnanecké závazky z titulu poskytování odměn za dlouhodobé výsledky 
práce v souvislosti s dosaženým životním nebo pracovním jubileem k 31. 12. 2014, resp. 

k 31. 12. 2013 činily za konsolidační celek 66 403 tis. Kč, resp. 64 596 tis. Kč. Výše rezervy 
na dlouhodobé náhrady zaměstnancům týkající se odškodného za pracovní úrazy v minulých letech 
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k 31. 12. 2014, resp. k  31. 12. 2013 odpovídala hodnotě 36 145 tis. Kč, resp. 43 618 tis. Kč. Rezerva 
na bankovní garance za zádržné k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 byla ve výši 8 462 tis. Kč, resp. 

6 841 tis. Kč.  

 

Stav na účtech rezerv v členění dle rozhodujících společností konsolidačního celku: 
v tis. Kč

Zákonné 

rezervy

Rezervy na                

daň z příjmů

Ostatní                        

rezervy
CELKEM

VÍTKOVICE, a.s. 22 550 22 550

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 39 747 39 747

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 269 439 269 439

Hutní montáže, a.s. 21 310 103 336 124 646

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 10 548 10 548

Ostatní společnosti 36 763 36 763

CELKEM 0 21 310 482 383 503 693

Společnost

Stav na účtu rezerv k 31. 12. 2014

 
 
 

v tis. Kč

Zákonné 

rezervy

Rezervy na                

daň z příjmů

Ostatní                        

rezervy
CELKEM

VÍTKOVICE, a.s. 161 080 161 080

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 45 741 45 741

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 390 629 390 629

Hutní montáže, a.s. 26 393 71 123 97 516

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 44 333 44 333

Ostatní společnosti 28 293 28 293

CELKEM 0 26 393 741 199 767 592

Společnost

Stav na účtu rezerv k 31. 12. 2013 (upraveno)

 
 
 

v tis. Kč

Zákonné 

rezervy

Rezervy na                

daň z příjmů

Ostatní                        

rezervy
CELKEM

VÍTKOVICE, a.s. 161 080 161 080

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 45 741 45 741

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 390 629 390 629

Hutní montáže, a.s. 26 393 67 163 93 556

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 44 333 44 333

Ostatní společnosti 28 293 28 293

CELKEM 0 26 393 737 239 763 632

Společnost

Stav na účtu rezerv k 31. 12. 2013 (vykázáno)
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15.  ZÁVAZKY  

Vyloučení závazků mezi podniky konsolidačního celku: 
v tis. Kč

Závazky 2014
2013                                            

(upraveno)

2013                                              

(vykázáno)

Sumarizace dlouhodobých závazků 288 592 942 190 942 190

Vyloučení vzájemných dlouhodobých závazků -162 033 -214 057 -214 057

Dlouhodobé závazky CELKEM 126 559 728 133 728 133

Sumarizace krátkodobých závazků 10 254 737 9 732 573 9 731 953

Vyloučení vzájemných krátkodobých závazků -4 491 162 -3 905 897 -3 905 897

Krátkodobé závazky CELKEM 5 763 575 5 826 676 5 826 056
 

 

15.1 ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ 

v tis. Kč

Závazky z obchodních vztahů Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 63 230 419 533

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 3 777 980 3 828 246

CELKEM 3 841 210 4 247 779
 

 

Dlouhodobé závazky se splatností delší než pět let jsou k 31. 12. 2014 vykázány v celkové výši 
7 534 tis. Kč. Tyto závazky jsou evidovány ve společnostech VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

a Hutní montáže, a.s. K 31. 12. 2013 byly závazky se splatností delší než pět let ve výši 2 051 tis. Kč 

a byly evidovány ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  
 

 
Věková struktura závazků z obchodních vztahů: 

 
Rok 2014 

v tis. Kč

do 90 dní 91-180 dní 181-365 dní nad 365 dní

Krátkodobé závazky 2 587 972 882 878 195 764 59 811 51 555 3 777 980

Dlouhodobé závazky 63 230 63 230

CELKEM 2 651 202 882 878 195 764 59 811 51 555 3 841 210

Kategorie do splatnosti

po splatnosti

CELKEM                                   

 
 

Rok 2013 
v tis. Kč

do 90 dní 91-180 dní 181-365 dní nad 365 dní

Krátkodobé závazky 3 164 462 557 414 28 272 28 443 49 655 3 828 246

Dlouhodobé závazky 419 533 419 533

CELKEM 3 583 995 557 414 28 272 28 443 49 655 4 247 779

Kategorie do splatnosti

po splatnosti

CELKEM                                   
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15.2 ZÁVAZKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 

K 31. 12. 2014 je v oblasti krátkodobých Závazků - ovládaná nebo ovládající osoba evidován závazek 

vůči společnosti VÍTKOVICE REVMONT a.s. z titulu cash poolingu ve výši 3 341 tis. Kč. K 31. 12. 2013 
nebyl evidován stav na účtu Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba. 
 

15.3 PŘIJATÉ ZÁLOHY 

v tis. Kč

Přijaté zálohy Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013

Dlouhodobé přijaté zálohy 4 707 300 348

Krátkodobé přijaté zálohy 1 065 714 1 249 992

CELKEM 1 070 421 1 550 340
 

Dlouhodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 v částce 3 184 tis. Kč, resp. 

298 976 tis. Kč a krátkodobé přijaté zálohy ve výši 841 575 tis. Kč, resp. 874 749 tis. Kč představují 

přijaté zálohy společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. na krytí předvýrobních a výrobních 
etap obchodních zakázek „Výstavba díla energetického zařízení spalujícího uhlí v Turecku“, „Komplexní 

obnova Elektrárny Prunéřov“, „Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice“ a další. V oblasti 
krátkodobých přijatých záloh k 31. 12. 2014, resp. k 31. 12. 2013 je rovněž evidovaná záloha 

společnosti VTK SPECIAL a.s. na dodávky pro modernizaci válcovacího zařízení v Pákistánu v celkové 

výši 135 083 tis. Kč, resp. 266 579 tis. Kč. 

 

15.4 ZÁVAZKY MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI VŮČI SPOLEČNOSTEM NEZAHRNUTÝM DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU 

Závazky z obchodních vztahů a Jiné závazky vůči účetním jednotkám nezahrnutým do konsolidované 

účetní závěrky: 
v tis. Kč

Krátkodobé závazky Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 71 23

VITKOVICE INDIA POWER PRIVATE LIMITED 28 25

CELKEM 99 48
 

 
 

15.5 ZÁVAZKY KRYTÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO JINOU FORMOU ZAJIŠTĚNÍ 

Mateřská společnost neevidovala k 31. 12. 2014 závazky kryté podle zástavního práva. 

Závazky kryté podle zástavního práva ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE 
POWER ENGINEERING a.s. k 31. 12. 2014: 

v tis. Kč

Závazek Výše závazku Výše zajištění Forma zajištění

Bankovní úvěry 504 626 300 000 zajišťovací převod práv k zásobám

Bankovní úvěry 109 609 220 000 zajišťovací převod vlastnického práva k zásobám

423 337 60 006 zástavní právo k pohledávkám z termínovaného vkladu

295 957
zástavní právo k běžným účtům (stav BU EPRU, ETU, 

ADULARYA, Ledvice), bankovní záruky ve prospěch ČEB

70 670 postoupení výnosu z přijatých bankovních záruk

CELKEM 2 262 577 946 633

Výše závazků odpovídá výši poskytnutých bankovních úvěrů včetně příslušenství k 31. 12. 2014

Bankovní záruky
1 225 005
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16.  BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPO MOCI  

 

Rok 2014 

Společnost Účel úvěru Měna

Zůstatek 

31.12.2014               

(v tis. měny)

Zůstatek 

31.12.2014                               

(v tis. Kč)

z toho dlouh. 

(v tis. Kč)

z toho krátk.                  

(v tis. Kč)

Nákl. úroky                             

(v tis. Kč)

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. investiční úvěry CZK 93 739 93 739 64 088 29 651 4 077

investiční úvěry EUR 1 415 39 217 13 073 26 144 1 766

provozní úvěry CZK 1 244 000 1 244 000 1 244 000 21 730

provozní úvěry EUR 9 550 264 774 264 774 4 810

kontokorentní účty CZK 478 843 478 843 478 843 6 138

Celkem 2 120 573 77 161 2 043 412 38 521

VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. investiční úvěry CZK 30 898 30 898 21 366 9 532 1 044

provozní úvěry CZK 439 549 439 549 439 549 6 115

provozní úvěry EUR 2 150 59 609 59 609 1 117

kontokorentní účty CZK 380 310 380 310 380 310 6 255

Celkem 910 366 21 366 889 000 14 531

VÍTKOVICE                                 

HAMMERING a.s. investiční úvěry EUR 17 606 488 137 385 399 102 738 8 999

Celkem 488 137 385 399 102 738 8 999

Hutní montáže, a.s.

provozní úvěry CZK 119 000 119 000 119 000 2 043

provozní úvěry EUR 1 530 42 419 42 419 484

Celkem 161 419 161 419 2 527

VÍTKOVICE 

GEARWORKS a.s. investiční úvěry CZK 7 000 7 000 7 000 255

investiční úvěry EUR 5 204 144 271 126 804 17 467 *

provozní úvěry EUR 3 598 99 761 99 761 277

kontokorentní účty CZK 64 396 64 396 64 396 646

Celkem 315 428 126 804 188 624 1 178

Ostatní společnosti

investiční úvěry CZK 56 807 56 807 53 619 3 188 106

investiční úvěry EUR 919 25 492 24 127 1 365 32

provozní úvěry CZK 92 525 92 526 92 526 1 426

Celkem 174 825 77 746 97 079 1 564

CELKEM za konsolidační celek 4 170 748 688 476 3 482 272 67 320

* Úroky z investičního úvěru jsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku do doby zařazení majteku

do používání.  
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Rok 2013 

Společnost Účel úvěru Měna

Zůstatek 

31.12.2013               

(v tis. měny)

Zůstatek 

31.12.2013                               

(v tis. Kč)

z toho dlouh. 

(v tis. Kč)

z toho krátk.                  

(v tis. Kč)

Nákl. úroky                             

(v tis. Kč)

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. investiční úvěry CZK 170 754 170 754 132 264 38 490 4 438

investiční úvěry EUR 2 792 76 580 38 793 37 787 2 616

provozní úvěry CZK 1 380 181 1 380 181 1 380 181 21 284

provozní úvěry EUR 10 284 282 041 282 041 4 161

kontokorentní účty CZK 100 427 100 427 100 427 2 233

Celkem 2 009 983 171 057 1 838 926 34 732

VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. investiční úvěry CZK 28 171 28 171 28 171 1 838

provozní úvěry CZK 312 000 312 000 312 000 3 860

provozní úvěry EUR 2 150 58 964 58 964 665

kontokorentní účty CZK 347 580 347 580 347 580 2 500

Celkem 746 715 746 715 8 863

VÍTKOVICE                                 

HAMMERING a.s. investiční úvěry EUR 21 312 584 481 482 855 101 626 9 726

Celkem 584 481 482 855 101 626 9 726

Hutní montáže, a.s.

provozní úvěry CZK 111 000 111 000 111 000 2 254

provozní úvěry EUR 1 300 35 653 35 653 1 386

Celkem 146 653 146 653 3 640

Ostatní společnosti

investiční úvěry CZK 16 878 16 878 7 153 9 725 694

provozní úvěry CZK 35 000 35 000 35 000 478

kontokorentní účty CZK 84 115 84 115 84 115 1 045

Celkem 135 993 7 153 128 840 2 217

CELKEM za konsolidační celek 3 623 825 661 065 2 962 760 59 178
 

 

17.  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ  

v tis. Kč

Ostatní pasiva 2014 2013

Výdaje příštích období 4 552 23 826

Výnosy příštích období 64 702 217 968

CELKEM 69 254 241 794
 

Výdaje příštích období představují především časové rozlišení nákladových úroků z bankovních úvěrů 

a poplatků a náklady na prémie a roční odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění, které budou 
vyplaceny po uplynutí roku. 

Výnosy příštích období představují v roce 2014, resp. v roce 2013 především časové rozlišení výnosů 
společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. ze zakázek velkých investičních celků podle 

procenta dokončení v celkové výši 28 571 tis. Kč, resp. 166 347 tis. Kč. Další významnou položkou 

k 31. 12. 2014 je časové rozlišení výnosů společnosti Hutní montáže, a.s. vztahující se k zakázkám při 
výstavbě uhelné elektrárny Kusile v Jihoafrické republice v celkové výši 22 654 tis. Kč. 
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18.  ODLOŽENÁ DAŇ  

Skupina vypočetla odloženou daň na základě přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní hodnotou 

aktiv a pasiv pomocí daňové sazby daně z příjmů pro rok 2014, popř. s přihlédnutím k období 
realizace.  

v tis. Kč

Daňový závazek Daňová pohledávka

 Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dl. majetku 382 866 2 045

 Opravné položky k dlouhodobému majetku 73 757

 Opravné položky k zásobám 109 675

 Opravné položky k pohledávkám 17 321

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 8 069

 Oceňovací rozdíl vzniklý při přeměnách společností 151 031

 Rezervy 91 096

 Pohledávky z titulu smluvních sankcí 13 941

 Závazky z titulu smluvních sankcí 3 031

 Daňová ztráta uplatnitelná v následujícím období 253 255

 Závazky k 31.1. ze soc. a zdr. pojištění hrazené zam. 3 281

 Oceňovací rozdíl z přecenění zajišťovacích derivátů 8 705

 Časové rozlišení leasing 13 477

 Ostatní přechodné rozdíly 1 033

CELKEM Odložená daň 569 384 563 199

 Kompenzace* 448 832 448 832

Nezaúčtované odložené daňové pohledávky 11 454

CELKEM Odložená daň za konsolidační celek 120 552 102 913

 Konsolidační úpravy -154 936 29 800

 Kompenzace 34 384

CELKEM Odložená daň, netto 167 097

 Titul
rok 2014

* Odložené daňové pohledávky a závazky byly vzájemně kompenzovány v nekonsolidovaných účetních závěrkách

jednotlivých dceřiných společností zahrnutných do konsolidačního celku.  

Jednotlivé dceřiné společnosti zaúčtovaly v roce 2014 odloženou daňovou pohledávku ve výši 

102 913 tis. Kč a odložený daňový závazek ve výši 120 552 tis. Kč. Z celkové hodnoty zaúčtované 

odložené daňové pohledávky odpovídá částka ve výši 97 799  tis. Kč odložené daňové pohledávce 
vypočtené v mateřské společnosti, částka ve výši  4 tis. EUR, resp. 109 tis. Kč, ve společnosti 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s., částka ve výši 2 606 tis. Kč ve společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s., 
částka ve výši 1 769 tis. Kč ve společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o., a částka ve výši 630 tis. Kč 

odložené daňové pohledávce stanovené výpočtem ve společnosti TAXNET, s.r.o.  

 
Z důvodu nejistoty realizace ostatní dceřiné společnosti konsolidačního celku nezaúčtovaly v roce 2014 

odloženou daňovou pohledávku. Tato pohledávka bude v následujících letech zúčtována 
za předpokladu, že budou vykazovány příznivé hospodářské výsledky umožňující uplatnění této daňové 

pohledávky při stanovení splatné daně. 

V souvislosti s konsolidačními úpravami a kompenzacemi odložených daňových závazků a pohledávek 

plynoucích z korekcí zisků, popř. ztrát ze vzájemných dodávek zásob, nákupů a prodejů dlouhodobého 

hmotného majetku v roce 2014 a jeho technickým zhodnocením či novou výstavbou a nákupů 
a prodejů dlouhodobého hmotného majetku před rokem 2014 došlo k provedení úprav 

konsolidovaných výkazů zaúčtováním o odložené daňové pohledávce ve výši 30 088 tis. Kč. 
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V souvislosti s konsolidačními úpravami týkajících se korekcí dlouhodobých pohledávek z důvodu 
využívání diskontu dlouhodobých pohledávek ve skupině prostřednictvím účtů opravných položek, byla 

provedena úprava odložené daňové pohledávky ve výši -288 tis. Kč. 

V rámci konsolidačních úprav došlo rovněž k zúčtování odloženého daňového závazku ve výši 

151 031 tis. Kč, který je evidován v individuální účetní závěrce společnosti VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s., a to v souvislosti s přeceněním aktiv odštěpované části společnosti VÍTKOVICE 
HEAVY MACHINERY a.s. při přeměně společnosti v roce 2008. Vzhledem ke skutečnosti, že tato 

transakce neovlivnila konsolidovanou účetní závěrku, byl tento odložený daňový závazek zrušen 
společně s oceňovacím rozdílem k nabytému majetku s následnou úpravou dle metodiky stanovené 

v kapitole 2.1. Zároveň byl zrušen odložený daňový závazek ve výši 3 905 tis. Kč související 
s přeceněním jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku, které byly předmětem 

nepeněžitého vkladu při navyšování základního kapitálu ve společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.  

v tis. Kč

Daňový závazek Daňová pohledávka

 Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dl. majetku 323 430 1 391

 Opravné položky k dlouhodobému majetku 114 948

 Opravné položky k zásobám 100 933

 Opravné položky k pohledávkám 18 382

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 10 809

 Oceňovací rozdíl vzniklý při přeměnách společností 169 910

 Rezervy** 114 501

 Pohledávky z titulu smluvních sankcí 10 774

 Závazky z titulu smluvních sankcí 745

 Daňová ztráta uplatnitelná v následujícím období 200 845

 Závazky k 31.1. ze soc. a zdr. pojištění hrazené zam. 911

 Závazky po lhůtě splatnosti delší než 36 měsíců 96

 Oceňovací rozdíl z přecenění zajišťovacích derivátů 20 783

 Časové rozlišení leasing 13 148

 Investiční pobídka 56 841

CELKEM Odložená daň 528 071 630 376

 Kompenzace* 408 209 408 209

Nezaúčtované odložené daňové pohledávky 66 082

CELKEM Odložená daň za konsolidační celek 119 862 156 085

 Konsolidační úpravy -169 910 28 336

 Kompenzace 50 048 50 048

CELKEM Odložená daň, netto 234 469

 Titul
rok 2013 (upravený)

* Odložené daňové pohledávky a závazky byly vzájemně kompenzovány v nekonsolidovaných účetních závěrkách

jednotlivých dceřiných společností zahrnutných do konsolidačního celku.

** Údaje roku 2013 byly upraveny z důvodu změny účetní metody na společnosti Hutní montáže, a.s. z titulu

zaúčtování rezervy na bankovní garance za zádržné (bližší specifiikace viz kapitola 3.18).  

19.  LEASING  

Společnosti konsolidačního celku mají najatý dlouhodobý majetek formou finančního pronájmu 

(leasingu), o kterém neúčtují na rozvahových účtech. 

 



                                                                                             Konsolidovaná účetní závěrka a zpráva auditora k 31. 12. 2014 

40 

 

Majetek najatý formou finančního leasingu k 31. 12. 2014: 
v tis. Kč

Splatné do                 

jednoho roku

Splatné po                  

jednom roce

Nákladní návěs 4 467 1 966 667 1 834

Stroje a zařízení 93 464 29 831 17 852 42 885

CELKEM 97 931 31 797 18 519 44 719

Popis

Součet splátek 

nájemného po celou 

dobu předpoklád. 

pronájmu

Skutečně uhrazené 

splátky nájemného z 

finančního pronájmu          

k 31.12.2014

Rozpis částky budoucích plateb dle faktické 

doby splat. k 31.12.2014

 
 

20.  MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V  ROZVAZE  

Soudní spory 

Mateřská společnost eviduje vůči svým dlužníkům 848 soudních řízení v celkovém objemu 
91 405 tis. Kč. Od roku 2007 vede mateřská společnost spor vůči Ministerstvu financí ČR (ČKA) 

o zaplacení částky ve výši 369 810 tis. Kč a 910 tis. EUR s příslušenstvím, který není ukončen. 

Naproti tomu je vůči mateřské společnosti uplatňováno v soudních řízeních 5 sporů v celkové 

hodnotě 426 583 tis. Kč. Mateřská společnost je žalována společností ČEZ Prodej, s. r. o., o zaplacení 
385 775 tis. Kč a 9 982 tis. Kč s příslušenstvím. Mezi společnostmi je sporné, zda byla v říjnu 2008 

mezi oběma společnostmi uzavřena smlouva na odběr elektřiny v roce 2011. Společnost 

VÍTKOVICE, a.s. ve sporu popírá, že by k uzavření smlouvy došlo, neboť neexistoval závazný a určitý 
návrh na uzavření smlouvy ani závazné a určité přijetí návrhu a žádná škoda ani nemohla vzniknout. 

Soud ve věci dosud nerozhodl. 

Mateřská společnost eviduje 78 přihlášek do konkursních řízení v celkovém objemu 302 885 tis. Kč 

a 26 134 tis. Sk., z toho 34 přihlášek bylo podáno do konkursního řízení v rámci České republiky 

a 44 přihlášek v rámci Slovenské republiky. Zároveň mateřská společnost eviduje v konkursních 
řízeních přihlášenou směnečnou pohledávku za společností Geofin, a.s. v celkové výši 88 611 tis. Kč. 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. eviduje celkem 2 aktivní soudní spory o pohledávky 
z obchodních případů vůči odběratelům a vůči společnosti je uplatňován 1 soudní spor. Společnost 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. eviduje celkem 11 přihlášek do konkursních/insolvenčních řízení, 
z toho 4 přihlášky byly podány v rámci České republiky a 7 přihlášek bylo podání do řízení vůči 

zahraničním dlužníkům. 

Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. eviduje v roce 2014 celkem 5 aktivních soudních 
sporů, 1 pasivní spor a 8 exekucí. Dále společnost uvádí, že k datu 6. 2. 2015 byl u rozhodčího soudu 

ve Stockholmu ukončen soudní spor se zahraniční společností dohodou o narovnání. Společnost 
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. eviduje celkem 17 přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení 

v rámci České republiky, z toho je zjištěný úpadek u 16 dlužníků řešen konkursem a v jednom případě 

reorganizací. Dále pak 5 přihlášek byla podání do řízení vůči zahraničním dlužníkům. 

Vůči ostatním společnostem konsolidačního celku jsou k 31. 12. 2014 uplatňované v soudních řízeních 

soudní spory v celkové hodnotě 1 499 tis. Kč a 473 tis. EUR, z toho vůči společnosti Hutní 
montáže, a.s. 1 315 tis. Kč a 473 tis. EUR. Společnosti konsolidačního celku evidují k 31. 12. 2014 vůči 

svým dlužníkům v soudních řízeních celkem 269 104 tis. Kč a 367 tis. EUR, z toho společnost Hutní 

montáže, a.s. 264 526 tis. Kč a 335 tis. EUR. 
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Ekologické závazky 

Ekologický audit mateřské společnosti byl vypracován firmou UNIGEO, a.s. v roce 1996. Specifikace 

starých ekologických zátěží včetně předpokládaných nákladů na jejich odstranění je uvedena v Analýze 
rizika pro Dolní oblast a Analýze rizika všech pozemků VÍTKOVICE, a.s. bez Dolní oblasti.  

Celkové předpokládané náklady na sanaci všech oblastí byly Analýzami rizik vyčísleny na maximální 

částku 5 255 401 tis. Kč. Tyto náklady jsou postupně hrazeny z finančních prostředků Ministerstva 
financí ČR v souladu se Smlouvou č. 203/98 o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání 

ekologických závazků vzniklých před privatizací a jejích dodatků. Z celkové maximální výše garance 
VÍTKOVICE, a.s. byla v roce 2005 delimitována částka ve výši 324 443 tis. Kč na společnost 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

V průběhu roku 2014 pokračovaly sanační práce na lokalitě Dolní oblast – „Štěrková kolej“. 

Dodavatelem prací je Sdružení Bohuslav Mrózek – TALPA-RPF – Geotest Brno. Náklady na dosud 

provedené práce činí 17 156 tis. Kč. V roce 2015 bude na lokalitě probíhat postsanační monitoring 
a náhradní výsadba dřevin. 

V roce 2014 byl zpracován a Ministerstvem financí ČR schválen aktualizovaný projekt sanace s názvem 
„Doprůzkum a aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Koksochemie a Národní kulturní 

památky v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.“. Celkové náklady na provedené 

práce činily 1 855 tis. Kč. 

Dále byl v roce 2014 zpracován a Ministerstvem financí ČR schválen aktualizovaný projekt sanace 

pro lokalitu Halda Hrabůvka. Celkové náklady na provedené práce činily 635 tis. Kč. V roce 2015 
předpokládáme zahájení výběrového řízení na dodavatele sanačních prací, které bude řízeno 

Ministerstvem financí. 

V červenci 2014 byly zahájeny práce na aktualizaci projektu sanace pro lokalitu Aglomerace. Celkové 

náklady na provedené práce v roce 2014 činily 1 161 tis. Kč. Zpracování projektu bude ukončeno 

v 1. čtvrtletí roku 2015.  

Všechny výše uvedené náklady jsou hrazeny z garance Smlouvy č. 203/98. 

Ostatní společnosti konsolidačního celku nemají žádné ekologické závazky, popř. jsou tyto závazky 
řešeny v součinnosti s odborným pracovištěm mateřské společnosti.  

V roce 2014 nedošlo ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. k žádné závažné havárii 

s dopadem na kvalitu životního prostředí, společnost je držitelem certifikátu systému 
environmentálního managementu. Kontrolními orgány státní správy, činnými v jednotlivých oblastech 

životního prostředí, nebyla uložena žádná pokuta za porušování nebo nedodržování zákonných 
povinností. Prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností byly předány 

všechny požadované informace do Integrovaného registru znečištění, který je koncipován jako veřejně 

přístupný informační systém veřejné správy a je součástí Jednotného informačního systému o životním 
prostředí. 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je zapojena do systému obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů. V roce 2014 nedošlo vlivem činnosti společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. k žádné závažné havárii s dopadem na kvalitu životního prostředí. Za společnost byly 
zpracovány podklady pro Integrovaný registr znečišťování a ve stanoveném termínu ohlášeny 

prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností za všechny oblasti životního 

prostředí. Orgány státní správy nebyla uložena žádná pokuta za porušení povinností v jednotlivých 
dílčích oblastech životního prostředí.  V průběhu roku 2015 budou realizovány dotované projekty 

ze Státního fondu životního prostředí na odprášení nákladového střediska Slévárna – Odsávání čistírny 
a formovny. 
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21.  VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU  

 

Rozpis výnosů konsolidačního celku – české společnosti: 
v tis. Kč

Tuzemské Zahraniční Celkem Tuzemské Zahraniční Celkem

Průmyslová činnost 9 373 202 10 320 332 19 693 534 7 683 971 7 500 473 15 184 444

Obchodní činnost 777 129 12 937 790 066 523 828 21 190 545 018

Ostatní 1 817 799 269 783 2 087 582 1 833 589 553 895 2 387 484

CELKEM 22 571 182 18 116 946

2013 2014

 
Rozpis výnosů konsolidačního celku – slovenské společnosti: 

v tis. EUR

Celkem Celkem

Průmyslová činnost 1 744 3 684

Obchodní činnost 5 121 5 830

Ostatní 103 63

CELKEM 6 968 9 577

2013 2014

 

Celkové výnosy za konsolidační celek (v tis. Kč) 22 762 276 18 382 464

Vyloučení vnitroskupinových dodávek 4 948 648 4 955 657

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb 17 813 628 13 426 807
 

Ostatní činnosti zahrnují především pronájem nemovitostí, služby a činnosti spojené s nákladní 
dopravou. 

V roce 2014, resp. 2013 byly vyloučeny vnitroskupinové dodávky v oblasti ostatních provozních výnosů 
a tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ve výši 110 897 tis. Kč, resp. 137 711 tis. Kč.  

 
Výnosy z běžné činnosti přidružených podniků: 

 

Přidružená společnost LINDE VÍTKOVICE a. s. vykazuje v roce 2014, resp. 2013 v oblasti tržeb 
za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb částku ve výši 302 646 tis. Kč, resp. 327 190 tis. Kč. 

Z celkové hodnoty těchto tržeb je 202 460 tis. Kč, resp. 176 528 tis. Kč evidováno za společnostmi 
konsolidačního celku. 
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22.  OSOBNÍ NÁKLADY  

Rozpis osobních nákladů konsolidačního celku: 
v tis. Kč

2013 2014

Celkem
Z toho řídící 

pracovníci
Celkem

Z toho řídící 

pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců 6 368 219 5 764 212

Mzdy 2 070 369 179 563 1 888 041 197 308

Náklady na SZ a ZP 686 472 60 817 633 033 65 029

Sociální náklady 72 980 3 960 67 541 3 755

Osobní náklady 2 829 821 244 340 2 588 615 266 092

Odměny členům orgánů společnosti 10 874 10 861

Výbor pro audit 350 50

CELKEM 2 841 045 2 599 526
 

 
V roce 2014, resp. 2013 neobdrželi členové statutárních orgánů a dozorčí rady žádné půjčky a úvěry.  

Ostatní plnění spočívající především v užití osobních automobilů i k soukromým účelům, která byla 

poskytnuta členům statutárních a řídících orgánů v roce 2014, resp. 2013 představují částku ve výši 
3 716 tis. Kč, resp. 3 355 tis. Kč. 

 

23.  INFORMACE O CELKOVÝCH NÁKLADECH NA ODMĚNY AUDITORSKÉ SPO LEČNOSTI  

Celkové náklady na odměny za povinný audit účetních závěrek a jiné služby za rok 2014, resp. za rok 
2013 činily ve skupině celkem 4 388 tis. Kč a 6 tis. EUR, resp. 5 604 tis. Kč a 6 tis. EUR. 

24.  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI,  KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

Dne 30. 3. 2015 byl podán u Krajského soudu v Ostravě proti společnosti VÍTKOVICE, a.s. insolvenční 
návrh na úhradu sporných cca 430 tis. Kč (sp.zn.: KSOS 37 INS 8355/2015). Na nařízeném jednání 

konaném dne 17. 4. 2015 Krajský soud v Ostravě vydal usnesení, kterým se tento insolvenční návrh 
navrhovatele CARNEFIX s.r.o. (IČ 8635752) v plném rozsahu zamítá a navrhovateli byla uložena 

povinnost zaplatit společnosti VÍTKOVICE, a.s. náklady řízení. 

Změny ve složení statutárního orgánu a dozorčí rady: 

Název společnosti Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. člen představenstva Ing. Dalibor Fabián 31.12.2014

člen představenstva Ing. Jiří Brož 1.1.2015

VÍTKOVICE                                     

HAMMERING a.s. člen dozorčí rady Ing. Dalibor Fabián 31.12.2014

člen dozorčí rady JUDr. Jiří Skuhra 1.1.2015

VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. jednatel Ing. Vilém Pytlík 31.12.2014

jednatel 

PhDr. Mgr. Jana 

Chvalkovská Gutiérrez 1.1.2015
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Název společnosti Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

VÍTKOVICKÁ                                 

SPORTOVNÍ a.s. člen dozorčí rady Mgr. Pavlína Sklenářová 31.12.2014

člen dozorčí rady Mgr. Pavel Štefánik 1.1.2015

VÍTKOVICE                                           

SLOVAKIA a.s. člen představenstva Ing. Dalibor Fabián 31.12.2014

člen představenstva JUDr. Jiří Skuhra 1.1.2015

VÍTKOVICE                               

Doprava a.s. člen představenstva Ing. Zdeněk Trejbal Mgr. Rodan Broskevič 27.1.2015

VÍTKOVICE ÚAM a.s. člen představenstva Ing. Michal Balos

PhDr. Mgr. Jana 

Chvalkovská Gutiérrez 27.1.2015

člen představenstva Ing. Peter Suchý Ing. Břetislav Nitka 24.3.2015

Hutní montáže, a.s. člen představenstva Ing. Dalibor Fabián Ing. Michaela Žvaková 6.2.2015

člen dozorčí rady Ing. Vladimír Měkota Ing. Aleš Hub 6.2.2015

BAT Engineering a.s. člen představenstva Ing. Peter Suchý JUDr. Jiří Skuhra 23.3.2015

člen představenstva Ing. Martin Turaz 23.3.2015

člen představenstva Ing. Dalibor Fabián 23.3.2015

VTK SPECIAL a.s. člen představenstva Ing. Lubomír Metnar 24.3.2015

člen představenstva

PhDr. Mgr. Jana 

Chvalkovská Gutiérrez                                     24.3.2015

VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. člen představenstva Ing. David Sivčák JUDr. Jiří Skuhra 26.3.2015

VÍTKOVICE                             

MECHANIKA a.s. člen představenstva Petr Nenička Ing. Antonín Smrkta 26.3.2015

VÍTKOVICE                              

GEARWORKS a.s člen dozorčí rady Ing. Tomáš Hubička               Ing. Martin Schauer                                     26.3.2015

člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Lobodinský

                                      

Ing. Vladimír Měkota 26.3.2015
 

 

25.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DCEŘIN ÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ  

Konsolidační celek byl vyhlášen Opatřením představenstva čís. 22/2014 – Pravidla konsolidované účetní 

závěrky za rok 2014 a je tvořen těmito podniky: 

VÍTKOVICE, a.s.   jako mateřský podnik 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.   jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.    jako dceřiný podnik 
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.  jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE Doprava, a.s.  jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  jako dceřiný podnik 
VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.  jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.  jako dceřiný podnik 
Hutní montáže, a.s.  jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.  jako dceřiný podnik 
TAXNET, s.r.o.  jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE – IOS s.r.o.  jako dceřiný podnik 

Spojené slévárny, spol. s r.o.  jako dceřiný podnik 
VÍTKOVICE RECYCLING a.s.  jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE ÚAM a.s.  jako dceřiný podnik 
VTK SPECIAL a.s.   jako dceřiný podnik 

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o.   jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s.  jako dceřiný podnik 
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VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.   jako dceřiný podnik 
VÍTKOVICE HAMMERING a.s.  jako dceřiný podnik 

VÍTKOVICE HTB a.s.  jako dceřiný podnik 
BAT Engineering a.s.  jako dceřiný podnik 

 

U všech výše uvedených společností má společnost VÍTKOVICE, a.s. k datu 31. 12. 2014 100 % podíl 
s výjimkou společností VÍTKOVICE – IOS s.r.o., Spojené slévárny, spol. s r.o., VÍTKOVICE 

RECYCLING a.s. a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a její dceřiné společnosti TAXNET, s.r.o., kde má 
společnost VÍTKOVICE, a.s. majoritní podíl. Mateřská společnost zároveň uplatňuje ve společnostech 

Hutní montáže, a.s., TAXNET, s.r.o. a BAT Engineering a.s. rozhodující vliv nepřímo prostřednictvím 
svých dceřiných společností (viz. kapitola 1.5). 

Přidružená společnost: 

LINDE VÍTKOVICE a. s.     jako přidružený podnik 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.    

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 2486 dne 18. dubna 2001. Sídlo společnosti je Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových, plynových, zdvihacích 
a elektrických zařízení, kovářství, podkovářsví, zámečnictví, nástrojářství, slévárenství, modelářství, 

obráběčství, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen představenstva Ing. Dalibor Fabián Ing. Dalibor Fabián 31.1.2014

člen dozorčí rady Karel Hoferek 4.2.2014

člen představenstva Ing. Jana Magerová Ing. Jan Gajda 14.4.2014
 

 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období ztrátu ve výši                         

-45 299 tis. Kč při dosažených tržbách 4 065 817 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 2 520 578 tis. Kč, základní kapitál 
2 100 000 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 1 881 825 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 1 442 276 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

616 886 tis. Kč.  

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2013 rezervy v celkové výši 39 747 tis. Kč. 
Ostatní rezervy jsou tvořeny především za účelem zachycení rizik z probíhajících reklamací 
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a nedořešených penalizací a dále na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování 
odměn k dosažení pracovních a životních jubileí, z titulu odškodnění úrazů zaměstnanců a na bankovní 

garance za zádržné. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé bankovní úvěry v celkové výši 2 043 412 tis. Kč. Z této 

celkové hodnoty odpovídá částka ve výši 1 987 617 tis. Kč, resp. 1 722 843 tis. Kč a 9 550 tis. EUR, 

provozním úvěrům a částka ve výši 55 795 tis. Kč krátkodobé složce dlouhodobých investičních úvěrů.  

V oblasti dlouhodobých úvěrů eviduje společnost investiční úvěry v celkové výši 132 956 tis. Kč, resp. 

93 739 tis. Kč a 1 415 tis. EUR. Celková výše dlouhodobých úvěrů vykázaná v rozvaze činí 
77 161 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 1 898 097 tis. Kč, z toho 

pohledávky z obchodních vztahů činily 1 616 768 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni 

účetní závěrky 601 584 tis. Kč.   

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 činil 1 359 osob, z toho bylo 40 vedoucích 

a řídících pracovníků. Celkové osobní náklady činily 547 406 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 

za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 4147 dne 1. ledna 2001. Sídlo společnosti je Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava.  

Předmětem podnikání je montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických, zdvihacích, plynových, 
tlakových zařízení a nádob na plyny a plnění nádob plyny, kovářství, podkovářství, zámečnictví, 

nástrojařství, obráběčství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení, vodoinstalatérství, topenářství, opravy silničních vozidel a ostatních 

dopravních prostředků a pracovních strojů, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, poskytování 

služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, silniční motorová doprava - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 

jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). Další změny provedené v obchodním rejstříku se týkaly předmětu 

podnikání. 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen představenstva Ing. Vlastimil Kaplarczyk Ing. Josef Trchalík 11.3.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 5 758 tis. Kč 

při dosažených tržbách 1 059 821 tis. Kč.  
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Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 246 026 tis. Kč, základní kapitál 
155 000 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 778 504 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 511 625 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

294 321 tis. Kč. 

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 8 567 tis. Kč. 
Ostatní rezervy jsou tvořeny za účelem krytí rizik z podnikatelských činností, na dlouhodobé závazky 

vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí, z titulu 
odškodnění úrazů zaměstnanců a na bankovní garance za zádržné. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé bankovní úvěry v celkové výši 92 526 tis. Kč. Jedná 
se o úvěry k financování provozních potřeb.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 514 760 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 461 590 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
124 563 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 766 osob, z toho bylo 13 vedoucích a řídících 
pracovníků. Celkové osobní náklady činily 284 794 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 2485 dne 23. dubna 2001. Sídlo společnosti je Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je obráběčství, zámečnictví, nástrojařství, výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 
změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen představenstva Ing. Pavel Pawlas Ing. Jaromír Šiler 1.9.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 31 740 tis. Kč 

při dosažených tržbách 702 228 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 172 334 tis. Kč, základní kapitál 

100 000 tis. Kč. 
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Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 585 359 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 482 078 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

298 531 tis. Kč. 

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 13 037 tis. Kč. 

Ostatní rezervy jsou tvořeny na prémie a odměny zaměstnanců, na dlouhodobé závazky vůči 

zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí, na bankovní 
garance za zádržné. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé bankovní úvěry v celkové výši 188 624 tis. Kč. Z této 
celkové hodnoty odpovídá částka ve výši 99 761 tis. Kč, resp. 3 598 tis. EUR, provozním úvěrům, 

částka ve výši 64 396 tis. Kč kontokorentu a částka ve výši 24 467 tis. Kč krátkodobé složce 
investičních úvěrů.  

V oblasti dlouhodobých úvěrů eviduje společnost investiční úvěry v celkové výši 144 271 tis. Kč, resp. 

5 204 tis. EUR. Celková výše dlouhodobých úvěrů vykázaná v rozvaze činí 126 804 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 498 740 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 403 268 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
73 203 tis. Kč.           

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 244, z toho bylo 5 vedoucích a řídících 

pracovníků. Celkové osobní náklady činily 96 949 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 2595 dne 1. 6. 2002. Sídlo společnosti je 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 
Ostrava. 

Předmětem podnikání je provozování drážní dopravy, silniční motorová doprava – nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, 

jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – 
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, opravy silničních 

vozidel, ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, kovářství, podkovářství, obráběčství, 
zámečnictví, nástrojařství, revize a zkoušky určených technických zařízení v provozu, montáž, opravy, 

revize a zkoušky elektrických, tlakových zařízení a nádob na plyny, plynových zařízení a plnění nádob 

plyny, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 
změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 
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Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen představenstva Ing. Jarimír Šiler Ing. Daniel Vaca 1.9.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 34 615 tis. Kč 

při dosažených tržbách 428 452 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 407 723 tis. Kč, základní kapitál 

232 690 tis. Kč.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 96 018 tis. Kč, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 77 499 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

26 325 tis. Kč.  

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 3 110 tis. Kč. 

Ostatní rezervy jsou tvořeny na prémie a odměny zaměstnanců, na dlouhodobé závazky vůči 
zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost eviduje v rozvaze k 31. 12. 2014 krátkodobé bankovní úvěry v celkové výši 4 553 tis. Kč. 
Jedná se o krátkodobou složku investičních úvěrů.  

V oblasti dlouhodobých úvěrů eviduje společnost investiční úvěry v celkové výši 82 146 tis. Kč, resp. 

56 654 tis. Kč a 919 tis. EUR. Celková výše dlouhodobých úvěrů vykázaná v rozvaze k 31. 12. 2014 činí 
77 746 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 156 363 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 145 625 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

75 816 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 226 osob, z toho byli 3 vedoucí a řídící 
pracovníci. Celkové osobní náklady činily 87 793 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
VÍTKOVICE Doprava, a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 

za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 2751 dne 1. 1. 2004. Sídlo společnosti je Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je především provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost 
ve výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení, elektrických zařízení, tlakových 

zařízení a plnění nádob plyny, galvanizérství, smaltérství, zámečnictví, nástrojařství, obráběčství, 

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 
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Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 
3 067 tis. Kč při dosažených tržbách 6 129 367 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 1 344 887 tis. Kč, základní kapitál 
1 000 000 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 4 392 573 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 2 551 080 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

769 387 tis. Kč.  

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 269 439 tis. Kč. Tyto 

rezervy jsou tvořeny za účelem zachycení rizik z probíhajících reklamací, nedořešených penalizací 

z obchodních kontraktů a případných vícenákladů. Společnost zároveň tvoří rezervy související 
se závazky vyplývajícími z dlouhodobých smluv o dodávkách inženýrsko-dodavatelských činností 

pokrývající pravděpodobná rizika nákladů plynoucích ze záruk a vícenákladů na odstranění vad 
zjištěných v garanční lhůtě. Společnost rovněž tvoří rezervy na prémie a odměny, na dlouhodobé 

závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí, 

z titulu odškodnění úrazů zaměstnanců a na bankovní garance za zádržné. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé bankovní úvěry v celkové výši 889 000 tis. Kč. Z této 

celkové hodnoty odpovídá částka ve výši 499 158 tis. Kč, resp. 439 549 tis. Kč a 2 150 tis. EUR, 
provozním úvěrům, částka ve výši 380 310 tis. Kč kontokorentnímu úvěru a částka ve výši 9 532 tis. Kč 

krátkodobé složce dlouhodobých investičních úvěrů. 

V oblasti dlouhodobých úvěrů eviduje společnost investiční úvěry v celkové výši 30 898 tis. Kč. Celková 

výše dlouhodobých úvěrů vykázaná v rozvaze činí 21 366 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 3 995 040 tis. Kč, z toho 
pohledávky z obchodních vztahů činily 2 678 671 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni 

účetní závěrky 625 325 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 1 659 osob, z toho bylo 62 vedoucích 

a řídících pracovníků. Celkové osobní náklady činily 695 208 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními 
předpisy. 

 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 23705 dne 1. 1. 2001. Sídlo společnosti se nachází na Pohraniční 584/142, Hulváky, 703 00 
Ostrava. 
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Předmětem podnikání je obráběčství, kovářství, podkovářství, zámečnictví, nástrojařství, výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny ve složení statutárního orgánu společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 28 223 tis. Kč 
při dosažených tržbách 173 548 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 108 367 tis. Kč, základní kapitál 71 800 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 25 348 tis. Kč, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 16 975 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

5 720 tis. Kč. 

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 2 973 tis. Kč. 

Ostatní rezervy jsou tvořeny především na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu 
poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí a na riziko sankcí. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 82 244 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 76 142 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
43 693 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 176 osob, z toho byli 3 vedoucí a řídící 
pracovníci. Celkové osobní náklady činily 75 851 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními 

předpisy. 

 

Hutní montáže, a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 143 dne 19. 3. 1991. Sídlo společnosti je Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, montáž, opravy, revize 
a zkoušky zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, nádob na plyny a plnění nádob 

plyny, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení, silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní 

provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob 
včetně řidiče, projektová činnost ve výstavbě. 

 



                                                                                             Konsolidovaná účetní závěrka a zpráva auditora k 31. 12. 2014 

52 

 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). K dalším změnám v obchodním rejstříku v roce 2014 patří výmaz jediného 

akcionáře, a to společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., a změna formy akcií z majitele 

v listinné podobě na jméno v listinné podobě. 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen dozorčí rady Vladimír Jurošek 30.1.2014

člen dozorčí rady Vladimír Jurošek 23.6.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 16 947 tis. Kč 
při dosažených tržbách 1 015 005 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 234 775 tis. Kč, základní kapitál 
139 809 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 357 127 tis. Kč, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 128 203 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
2 352 tis. Kč. 

Společnost eviduje k datu 31. 12. 2014 rezervu na daň z příjmů ve výši 21 310 tis. Kč. V oblasti 
ostatních rezerv eviduje rezervy na zachycení rizik z probíhajících reklamací, riziko ztráty a na náklady 

projektů, rezervy na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení 

pracovních a životních jubileí, z titulu odškodnění úrazů zaměstnanců a na bankovní garance 
za zádržné v celkové výši 103 336 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 v oblasti krátkodobých bankovních úvěrů provozní úvěry v celkové 
výši 161 419 tis. Kč, resp. 119 000 tis. Kč a 1 530 tis. EUR. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 632 509 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 614 160 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

380 651 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 656 osob, z toho bylo 5 vedoucích a řídících 
pracovníků. Celkové osobní náklady činily 301 424 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Hutní 
montáže, a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 51792 dne 1. 1. 2007. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 2887/101,  

PSČ 706 02. 
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Předmětem podnikání je především technicko–organizační činnost v oblasti požární ochrany, 
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádění staveb jejich změn 

a odstraňování, výkon zeměměřických činností, montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení 
a plnění nádob plyny, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny ve složení statutárního orgánu společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 
změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2013 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 3 810 tis. Kč 

při dosažených tržbách 103 760 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 24 330 tis. Kč, základní kapitál 20 000 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 14 386 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 6 919 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

367 tis. Kč.  

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 1 174 tis. Kč. 
Ostatní rezervy jsou tvořeny na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn 

k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 31 878 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 24 440 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
10 623 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 139 osob, z toho bylo 15 vedoucích a řídících 

pracovníků. Celkové osobní náklady činily 61 737 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními 

předpisy. 

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 4229 dne 25. 11. 2009. Sídlo společnosti se nachází na Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, výroba, instalace, opravy 

elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, projektová činnost 
ve výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování. 
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Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 52 166 tis. Kč 
při dosažených tržbách 512 863 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 285 815 tis. Kč, základní kapitál 
103 972 tis. Kč.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 168 836 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 133 730 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

12 451 tis. Kč. 

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 10 548 tis. Kč, 
a to na zachycení rizik z probíhajících reklamací, soudních sporů, na pravděpodobná rizika nákladů 

plynoucích ze záruk a vícenákladů na odstranění vad zjištěných v garanční lhůtě, na servisní činnost 
a poskytované služby, na rizika z existujících projektů a na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům 

z titulu poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 356 367 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 311 681 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

140 410 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 198 osob, z toho bylo 7 vedoucích a řídících 

pracovníků. Celkové osobní náklady činily 133 425 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 

a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014, v souladu českými účetními předpisy. 

 

TAXNET, s.r.o. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 15223 dne 20. 11. 1996. Sídlo společnosti se nachází na Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona.  

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny ve složení statutárního orgánu společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). Další změny provedené v obchodním rejstříku se týkaly předmětu 

podnikání. 
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Rok 2014 

Společnost v roce 2013 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 4 866 tis. Kč 

při dosažených tržbách 41 592 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 28 754 tis. Kč, základní kapitál 846 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 6 087 tis. Kč, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 385 tis. Kč. Společnost neeviduje ke dni účetní závěrky závazky po lhůtě 
splatnosti.  

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervu na záruční opravy vyplývající 
ze smluvního vztahu s odběratelem ve výši 3 488 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 37 972 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 9 959 tis. Kč. Společnost neeviduje ke dni účetní závěrky pohledávky 

po lhůtě splatnosti. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 39 osob, z toho bylo 7 vedoucích a řídících 
pracovníků. Celkové osobní náklady činily 31 055 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
TAXNET, s.r.o. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 

31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE – IOS s.r.o. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 3366 dne 12. 10. 1992. Sídlo společnosti je Tušimice 13, 432 01 Kadaň. 

Předmětem podnikání je zámečnictví, nástrojářství, montáž, opravy, revize a zkoušky plynových 
a tlakových zařízení a nádob na plyny, silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny ve složení statutárního orgánu společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 6 694 tis. Kč 
při dosažených tržbách 93 193 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 42 607 tis. Kč, základní kapitál 10 200 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 11 496 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 9 361 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

4 775 tis. Kč. 
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Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 41 742 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činí 41 263 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

19 008 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 44 osob, z toho byli 2 řídící pracovníci. 

Celkové osobní náklady činily 18 032 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
společnosti VÍTKOVICE – IOS s.r.o. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Spojené slévárny, spol. s r.o. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 38061 dne 30. 12. 1993. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 2887/101,  

PSČ 706 02. 

Předmětem podnikání je obráběčství, zámečnictví, nástrojařství, slévárenství, modelářství, hostinská 

činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny ve složení statutárního orgánu společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši  

8 105 tis. Kč při dosažených tržbách 84 496 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 36 084 tis. Kč, základní kapitál 220 000 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 4 830 tis. Kč, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 2 477 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
33 tis. Kč.  

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 529 tis. Kč. 
Ostatní rezervy jsou tvořeny na prémie a odměny zaměstnanců a na dlouhodobé závazky vůči 

zaměstnancům z titulu poskytování odměn k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 18 053 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 11 873 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

6 404 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 60 osob, z toho bylo 5 vedoucích a řídících 

pracovníků. Celkové osobní náklady činily 21 644 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 
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VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 3122 dne 24. 10. 2006. Sídlo společnosti je Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). Další změny se týkaly adresy sídla společnosti. 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen představenstva Ing. Michal Pastušek Anna Kukučková 24.3.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši  

10 296 tis. Kč při dosažených tržbách 749 544 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 55 186 tis. Kč, základní kapitál 50 000 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 249 173 tis. Kč, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 219 426 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
119 527 tis. Kč. 

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 103 tis. Kč. 
Ostatní rezervy jsou tvořeny na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn 

k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 231 172 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 227 376 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

104 039 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 24 osob, z toho bylo 1 řídící pracovník. 

Celkové osobní náklady činily 9 387 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 3275 dne 18. 7. 2007. Sídlo společnosti je Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je kovářství, podkovářství, zámečnictví, nástrojařství, výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období ztrátu ve výši 
-20 287 tis. Kč při dosažených tržbách 565 886 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 332 184 tis. Kč, základní kapitál 
582 000 tis. Kč.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 874 127 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 469 840 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

353 040 tis. Kč.  

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 497 tis. Kč. 
Ostatní rezervy jsou tvořeny na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn 

k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost eviduje v rozvaze k 31. 12. 2014 krátkodobé bankovní úvěry v celkové výši 102 738 tis. Kč. 

Jedná se o krátkodobou složku dlouhodobého investičního úvěru.  

V oblasti dlouhodobých úvěrů eviduje společnost investiční úvěr v celkové výši 488 137 tis. Kč, resp. 
17 606 tis. EUR. Celková výše dlouhodobých úvěrů vykázaná v rozvaze k 31. 12. 2014 činí 

385 399 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 161 675 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 143 610 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
44 237 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 85 osob, z toho byli 3 řídící pracovníci. 

Celkové osobní náklady činily 38 603 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VTK SPECIAL a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 15677 dne 29. 10. 2009. Sídlo společnosti se nachází v Praze 1 - Nové Město, Václavské 
náměstí 773/4, PSČ 110 00. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle 
zákona č. 38/1994 Sb, nákup, prodej, půjčování zbraní a střeliva, nákup a prodej, půjčování 

bezpečnostního materiálu. 
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Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). Další změny provedené v obchodním rejstříku se týkaly předmětu 

podnikání. 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen dozorčí rady Ivana Soudná 15.5.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 8 546 tis. Kč 

při dosažených tržbách 449 768 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 1 706 tis. Kč, základní kapitál 2 000 tis. Kč.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 318 122 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 164 421 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

7 321 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 255 608 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 165 386 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

693 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 6 osob, z toho byl 1 řídící pracovník. Celkové osobní 

náklady činily 4 283 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VTK 

SPECIAL a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků 

za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, 

vložka 1711/B dne 17. 4. 1998. Sídlo společnosti je Zámočnícka 13, Bratislava, PSČ 811 03. 

Předmětem podnikání je především zprostředkování obchodu, služeb a dodávek strojních 

a elektronických, technická a inženýrská činnost v rozsahu volné živnosti, skladovací činnost, výkon 

činnosti stavbyvedoucího, technologické zařízení staveb, zařízení pro výrobu a distribuci plynu, 
strojírenské výroby a strojírenské technologie, chemického, potravinářského průmyslu, výkon činnosti 

stavebního dozoru, technologické zařazení staveb, zařízení pro výrobu a distribuci technických plynů, 
hutní výroby, strojírenské výroby a strojírenské technologie, uskutečňování staveb a jejich změn 

a nákup zboží za účelem prodeje, koupě a prodej zboží - především výtvarné umění, grafika, sklo 

a porcelán, umělecká a užitková keramika, potřeby pro výtvarníky, provozování galerie, organizování 
a uspořádávaní výstav, kulturních a společenských akcí, školení a seminářů, poradenská činnost 

v oblasti uměleckých děl.  
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Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Ručka 31.8.2014

člen dozorčí rady Mgr. Pavel Štefánik 1.9.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 176 tis. EUR 
při dosažených tržbách 8 093 tis. EUR. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 1 211 tis. EUR, základní kapitál 963 tis. EUR.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 2 681 tis. EUR, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 2 615 tis. EUR. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

458 tis. EUR. 

Společnost eviduje v oblasti rezerv k 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 35 tis. EUR. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 3 316 tis. EUR, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 2 367 tis. EUR. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

1 028 tis. EUR. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 13 osob, z toho byli 3 řídící pracovníci. 
Celkové osobní náklady činily 328 tis. EUR. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka pravdivý a věrný obraz finanční situace společnosti 
VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. k 31. prosinci 2014 a výsledku jejího hospodaření za rok končící 

k uvedenému datu v souladu se zákonem o účetnictví. 

 

BAT Engineering a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, 
vložka 5265/B dne 26. 3. 2011. Sídlo společnosti je Grösslingova 10, Bratislava, PSČ 811 09. 

Předmětem podnikání je především autorizovaný stavební inženýr pro technické, technologické 
a energetické vybavení staveb, pro statiku staveb, pro konstrukce inženýrských staveb, konstrukce 

pozemních staveb, výkon činnosti autorizovaného architekta, zprostředkování prodeje, pronájmu 

a nákup nemovitostí (realitní činnost), zprostředkovatelská činnosti v oblasti obchodu, služeb, výroby, 
uskutečňování staveb a jejich změn, poskytování komplexních architektonických a inženýrských služeb 

a souvisejícího technického poradenství, vypracování dokumentace a projektů jednoduchých staveb, 
drobných staveb, a změn těchto staveb. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen představenstva Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D., LLM Ing. Peter Suchý  1.11.2014
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Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období ztráta ve výši                                       

-203 tis. EUR při dosažených tržbách 2 482 tis. EUR. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období -192 tis. EUR, základní kapitál 25 tis. EUR.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 1 029 tis. EUR, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 819 tis. EUR. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
685 tis. EUR. 

Společnost eviduje v oblasti rezerv k 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 77 tis. EUR. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 430 tis. EUR, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 356 tis. EUR. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
237 tis. EUR. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 59 osob, z toho byli 1 řídící pracovníci. 

Celkové osobní náklady činily 1 840 tis. EUR. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka pravdivý a věrný obraz finanční situace společnosti BAT 

Engineering a.s. k 31. prosinci 2014 a výsledku jejího hospodaření za rok končící k uvedenému datu 
v souladu se zákonem o účetnictví. 

 

VÍTKOVICE HTB a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 381 dne 30. 4. 1992. Sídlo společnosti je Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a  nádob na plyny, výroba, instalace, opravy 
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, nákup, prodej a skladování 

zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy, technicko-

organizační činnost v oblasti požární ochrany, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 

změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Ručka Mgr. Pavel Štefánik 1.9.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši  
1 174 tis. Kč při dosažených tržbách 82 386 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 32 174 tis. Kč, základní kapitál 5 452 tis. Kč. 
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Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 12 750 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 11 086 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

3 883 tis. Kč. 

Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 168 tis. Kč. 

Ostatní rezervy jsou tvořeny na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn 

k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 28 348 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 19 172 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 
7 282 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 33 osob, z toho bylo 4 řídících pracovníků. 
Celkové osobní náklady činily 12 129 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 

VÍTKOVICE HTB a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků 
za rok končící 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

VÍTKOVICE ÚAM a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 4189 dne 20. 7. 2009. Sídlo společnosti je Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 
změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Funkce Původní člen Nový člen
Datum vzniku/ 

zániku členství

člen představenstva Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. Ing. Jakub Gottwald 22.4.2014

člen představenstva Ing. Jakub Gottwald 30.11.2014

člen představenstva Ing. Peter Suchý 17.12.2014
 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období ztrátu ve výši 

-220 tis. Kč při dosažených tržbách 8 772 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 2 648 tis. Kč, základní kapitál 10 000 tis. Kč.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 4 114 tis. Kč, z toho závazky 

z obchodních vztahů činily 2 132 tis. Kč. Společnost neeviduje ke dni účetní závěrky závazky po lhůtě 
splatnosti. 
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Společnost eviduje v oblasti ostatních rezerv k datu 31. 12. 2014 rezervy v celkové výši 24 tis. Kč. 
Ostatní rezervy jsou tvořeny na dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům z titulu poskytování odměn 

k dosažení pracovních a životních jubileí. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 5 846 tis. Kč, z toho pohledávky 

z obchodních vztahů činily 5 846 tis. Kč. Společnost neeviduje ke dni účetní závěrky pohledávky 

po lhůtě splatnosti. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 13 osob, z toho byli 3 řídící pracovníci. 

Celkové osobní náklady činily 9 298 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

VÍTKOVICE ÚAM a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, v souladu s českými účetními předpisy. 

 

PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 11059 dne 2. 9. 1993. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 2887/101, 
PSČ 706 02. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny ve složení statutárního orgánu společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 
změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období zisk ve výši 760 tis. Kč při 

dosažených tržbách 36 600 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 2 503 tis. Kč, základní kapitál 1 000 tis. Kč.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 5 751 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 2 841 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

409 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 7 690 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 7 617 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

1 016 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 64 osob, z toho byl 1 řídící pracovník. 

Celkové osobní náklady činily 20 451 tis. Kč. 

Společnosti nevznikla povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. 
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VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 4230 dne 25. 11. 2009. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 2887/101, 
PSČ 706 02. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku během účetního období vyplývají z legislativních 
změn ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Rok 2014 

Společnost v roce 2014 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období ztrátu ve výši -21 tis. Kč. 

Společnost nevykazovala tržby za prodej zboží, výrobků a služeb. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 1 906 tis. Kč, základní kapitál 2 000 tis. Kč.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 7 tis. Kč, z toho závazky z obchodních 
vztahů činily 7 tis. Kč. Společnost neeviduje ke dni účetní závěrky závazky po lhůtě splatnosti. 

Společnost neeviduje k 31. 12. 2014 stav na účtu pohledávek. 

Společnost nemá zaměstnance. V roce 2014 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů 
odměny. 

Společnosti nevznikla povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. 

 

LINDE VÍTKOVICE a. s. 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 321 dne 29. 4. 1992. Sídlo společnosti se nachází je  U Koupaliště 1570/10, Hulváky, 709 00 

Ostrava. 

Předmětem podnikání je montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Změny v obchodním rejstříku společnosti, změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti: 

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 6. 2014 rozhodla o snížení základního kapitálu 

společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s., a to za účelem částečné úhrady ztráty minulých let ve výši 
44 000 tis. Kč, a z důvodu optimalizace základního kapitálu o dalších 100 000 tis. Kč (bližší specifikace 

viz kapitola 1.5) 

S účinnosti od 30. 4. 2014 schválila valná hromada společnosti změnu stanov společnosti. Nově má 

dozorčí rada společnosti 4 členy. 
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Rok 2014 

Společnost v roce 2013 vykázala jako výsledek hospodaření za účetní období ztrátu ve výši  

-12 147 tis. Kč při dosažených tržbách 302 646 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti činil ke konci účetního období 250 170 tis. Kč, základní kapitál 

226 000 tis. Kč. 

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 krátkodobé závazky ve výši 90 374 tis. Kč, z toho závazky 
z obchodních vztahů činily 36 060 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

8 460 tis. Kč.  

Společnost k datu 31. 12. 2014 vytvořila rezervu na restrukturalizaci ve výši 4 284 tis. Kč.  

Společnost eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé pohledávky ve výši 86 488 tis. Kč, z toho pohledávky 
z obchodních vztahů činily 83 528 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly ke dni účetní závěrky 

21 700 tis. Kč. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 60 osob, z toho byli 4 vedoucí a řídící 
pracovníci. Celkové osobní náklady činily 35 164 tis. Kč. 

Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti LINDE 
VÍTKOVICE a. s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014, 

v souladu s českými účetními předpisy. 



 
 

Příloha č. 1 

Rozvaha účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku ve zjednodušeném rozsahu 

k 31. 12. 2014 
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A KT IVA  CELKEM 820 2 069 16 312 14 545 33 787

B. Dlouhodobý majetek 16 108 577 33 787

B. I. Dlouhodobý  nehmotný   majetek

B. II. Dlouhodobý  hmotný  majetek 577 33 787

B. III. Dlouhodobý  finanční majetek 16 108

C. Oběžná aktiva 820 2 069 204 13 932

C . I. Zásoby 522

C . III. Krátkodobé pohledáv ky 60 6 711

C . IV . Krátkodobý  finanční majetek 820 2 069 144 6 699

D. I. Č asov é rozlišení 36

 
 

P
A
 S

P
E
C
IA

L
, 

a
.s

. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(v
 t

is
. 

K
č)

V
T
K
 S

P
E
C
IA

L
 S

Y
S
T
E
M

S
 a

.s
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(v
 t

is
. 

K
č)

E
D

U
C
A
T
IO

N
 U

N
IV

E
R

Z
U

M
 

a
.s

. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(v
 t

is
. 

K
č)

T
i 
k
ra

n
 s

e
ri
v
s 

s.
r.

o
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

(v
 t

is
. 

K
č)

O
ff

ic
e
 H

o
u
se

 P
rů

m
y
sl

o
v
á
 a

.s
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

(v
 t

is
. 

K
č)

PA SIVA  CELKEM 820 2 069 16 312 14 545 33 787

A . Vlastní kapitál 804 2 062 1 763 9 215 8 319

A . I.    Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 200 8 665

A . II. Kapitálov é fondy 1 000 22 138

A . III. Fondy  ze zisku 107 108

A . IV . V ý sledek hospodaření minulý ch let -1 028 -876 -232 6 608 -22 535

A . V . -168 -62 -5 2 300 -57

B. Cizí zdroje 16 7 14 549 5 330 25 468

B. III. Krátkodobé záv azky 16 7 14 549 5 330 25 467

B. IV . Bankov ní úv ěry  a v ý pomoci 1

V ý sledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
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Výkaz zisku a ztráty účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku ve zjednodušeném rozsahu 

k 31. 12. 2014 
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I. 3 950

A. 2 689

+ 1  261

II. 720 19 521

B. 39 47 25 8 894 21

+ Přidaná hodnota                                              -39 -47 695 11  888 -21

C. O sobní náklady 113 8 359

D. 2 4 2 29 36

E. 295

IV. O statní prov ozní v ý nosy 850

H. 1 148

* -154 -51 693 2  907 -57

N. 8 566

XI. 36

O. 14 3 1 89

* -14 -11 -567 -53

Q. 131 554

** Výsledek hospodaření za běž. činnost          -168 -62 -5 2  300 -57

Výsledek hospodaření za účetní obd.      -168 -62 -5 2  300 -57

*** Výsledek hospodaření před zdaněním      -168 -62 126 2  854 -57

O statní finanční v ý nosy

O statní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření                                                                                                           

Daň z příjmů za běžnou činnost                          

Nákladov é úroky

O dpisy  dlouhodobého nehmotného                                  

a hmotného majetku

Provozní výsledek hospodaření  

O statní prov ozní náklady

Daně a poplatky

Tržby  za prodej zboží

Náklady  v y naložené na prodané zboží

V ý konov á spotřeba                                                  

V ý kony                                                             

Obchodní marže                                                       

 

 

 


