VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.
Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %.
Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis. Kč.
Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) činila 31,78 %.
EBITDA byla překročena o 25,77 % a činila 89 567 tis. Kč

1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ
Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí
střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět
podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce a obchod v oblasti elektrické i tepelné energie,
obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tis.
zaměstnanců.
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., zůstává Česká republika (ke
dni 31. 12. 2012 s podílem na základním kapitálu téměř 70 %). Akcie ČEZ, a. s., se obchodují
na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a
WIG-CEE.
Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků
a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. V rámci své podnikatelské činnosti se
Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou
úspornost, prosazuje nové technologie a svá energetická zařízení provozuje v souladu s
bezpečnostními standardy. Firemní kultura je orientována na výkon a stálý růst vnitřní
efektivity, při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy
zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí.
V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují
s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu i zemní plyn a
zabývají se těžbou uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a obnovitelné
zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro
Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova a modernizace
výrobního portfolia a distribučních sítí a zejména příprava výstavby nového jaderného zdroje
v Temelíně.
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V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě a
působí zde hlavně v oblasti distribuce, prodeje a výroby elektřiny z uhelných a obnovitelných
zdrojů a obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami. V Nizozemsku jsou součástí Skupiny
ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.
Výrobní či distribuční aktiva vlastní Skupina ČEZ v Polsku, Rumunsku, Bulharsku,
Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné
elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a jedna developerská společnost
připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby
elektřiny z obnovitelných, zejména větrných, zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem
elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země, výrobu v
uhelné elektrárně a rozvoj obnovitelných zdrojů. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se
svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových,
vodních a větrných elektrárnách a připravuje výstavbu dalších výrobních zdrojů.
V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na
velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní
plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a
na Slovensku.
Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Stále rozšiřuje síť dobíjecích
stanic pro elektromobily, zprovoznila svou první rychlodobíjecí stanici a spolu s partnery
připravuje další. V severovýchodních Čechách pokrývá vybrané území inteligentní distribuční
sítí.
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3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ
ZPRÁVU
Osoby odpovědné za výroční zprávu jsou osobami, které jsou členy statutárního orgánu
společnosti.
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a že žádné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly opomenuty
či zkresleny.

V Bílině dne 08. 03. 2013

Ing. Josef Zetek
předseda představenstva

Ing. Pavel Sluka
místopředseda představenstva
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Ing. Josef Böhm
člen představenstva

4. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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5. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážené dámy, vážení pánové,
akciová společnost SD – 1.strojírenská vstoupila v loňském roce do druhé dekády své
existence. Za toto období jsme ušli velký kus cesty a vybudovali si vůdčí pozici v zajištění
komplexní údržby těžební technologie v obou důlních lokalitách Severočeských dolů a.s. a
významnou měrou se podílíme i na jejich opravách, rekonstrukcích a modernizacích. Zejména
v posledních letech se stále více etablujeme i v oblasti technologie dálkové pásové dopravy,
pásových a shazovacích vozů, dodávek náběhových dílů a ostatních částí dopravních cest.
Obchodní aktivity však nejsou směrovány pouze do segmentu hornictví, ale i do ostatních
oblastí s cílem rozložení podnikatelského rizika. Nosnou zakázkou tohoto charakteru byla
rekonstrukce zauhlování Elektrárny Tisová s termínem dokončení v roce 2012. V závěru
loňského roku se společnost úspěšně zúčastnila veřejné obchodní soutěže „Zajištění oprav a
údržby logických celků VEP a palivového hospodářství v Elektrárně Tušimice“ vypsané ČEZ
a.s. Zahájením této činnosti v dubnu 2013 bude naplněn další z cílů strategie společnosti.
Dlouhodobá spolupráce s vybranými projekčními organizacemi vyústila v rozsáhlou dodávku
ocelových konstrukcí dálkové pásové dopravy, jejichž výroba probíhala po celý rok a
napomáhala tak rovnoměrnému vytížení výrobních kapacit společnosti.
Rok 2012 znamenal pro akciovou společnost SD – 1.strojírenská dosažení historicky
největšího obratu na úrovni 1,5 mld. Kč, čemuž odpovídá i výsledek hospodaření a ostatní
ekonomické ukazatele. Od doby svého založení cíleně investujeme do technického vybavení,
obzvláště pak do obráběcí, svářecí, montážní a v neposlední řadě i měřící techniky.
Na poli jakosti společnost úspěšně absolvovala dozorový audit integrovaného systému
managementu a dozorové audity procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 včetně
systému řízení výroby dle EN 1090-1:2009/AC:2010 opravňující k výrobě ocelových
stavebních konstrukcí třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2
Na počátku roku 2013 bylo jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady
rozhodnuto o záměru fúze společnosti sloučením se společností PRODECO, a.s. jako
nástupnické organizace. Tímto se otevírá mnohem větší prostor v oblasti návrhu, vývoje a
vlastních komplexních řešení a dodávek těžební technologie včetně ocelových konstrukcí
velkostrojů a dálkové pásové dopravy při současném využití synergických efektů v rámci
Skupiny SD.
SD – 1.strojírenská, a.s. se svými více než 600 zaměstnanci patří ke stabilním a významným
zaměstnavatelům Ústeckého kraje. Úspěch společnosti tak napomáhá snižovat míru
nezaměstnanosti a dílče se podílet i na rozvoji tohoto regionu.
Je mojí příjemnou povinností vás informovat, že i v loňském roce se nám podařilo naplnit
všechny ekonomické ukazatele včetně hlavního ukazatele EBITDA, který jsme překročili
o 25,77 %.
K zajištění podrobnější informovanosti o akciové společnosti SD – 1.strojírenská vám
předkládá její představenstvo výroční zprávu za rok 2012.
Dovolte mi, abych současně poděkoval všem, kteří se na příznivých výsledcích společnosti v
minulém roce podíleli a popřál celé společnosti i našim obchodním partnerům mnoho
úspěchů.

Ing. Josef Zetek
předseda představenstva
a ředitel společnosti
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6. PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI
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7. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2012 a 2013 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ
ZPRÁVY
Hlavní události roku 2012

Leden



provedení personální změny v provoze Tušimice (vedoucí provozu)
schválení Ročního rozpočtu pro rok 2012

Únor



schválení dlouhodobého plánu společnosti pro roky 2012 - 2016
ukončení I. etapy zakázky „Rekonstrukce zauhlování lokality Tisová“ pro ČEZ, a. s.

Březen


dozorový audit integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008 (Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.)

Duben





změna ve složení orgánů společnosti včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva (ukončení funkčního období a volba nového člena představenstva)
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady podle § 190
obchodního zákoníku
rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov SD – 1.strojírenská, a.s.
ukončení zakázky „Rekonstrukce zauhlování lokality Tisová“ pro ČEZ, a. s.

Květen



změna ve složení orgánů společnosti včetně schválení nových smluv o výkonu funkce
člena dozorčí rady (odvolání a volba nových členů dozorčí rady)
schválení Jednacího řádu dozorčí rady SD – 1.strojírenská, a.s. (úprava způsobu
svolávání zasedání a jednání dozorčí rady)

Červen




volba místopředsedy dozorčí rady
recertifikační audit „Velký průkaz způsobilosti“ dle norem DIN 18 800, díl 7 (SLV
Halle)
ukončení zakázky „Konečné postavení DPD 1.SŘ v severních svazích DB“ pro
Severočeské doly a.s.
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Srpen


ukončení zakázky „Prodloužení DPD 2200 mm Weserhütte na 1. skrývkovém řezu –
Doly Bílina“ pro Severočeské doly a.s.


Září


ukončení zakázky „Modernizace a opravy DPD 1600 mm – PD 172, 174“ pro
Severočeské doly a.s.

Prosinec







dozorový audit procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 (Český svářečský
ústav s.r.o.)
dozorový audit systému řízení výroby dle EN 1090-1:2009/AC:2010 opravňující
k výrobě ocelových stavebních konstrukcí třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2
(Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.)
ukončení zakázky „Nakládací místo dočasné vnitrozávodové přepravy prachového
uhlí z ÚUL na Dolech Bílina“ pro Severočeské doly a.s.
ukončení zakázky „Rekonstrukce elektro SV 1800/HV, SV 198“ pro Severočeské doly
a.s.
podepsání Kolektivní smlouvy platné pro roky 2013-2014

Hlavní události roku 2013 do uzávěrky výroční zprávy
Leden


schválení Ročního rozpočtu společnosti na rok 2013

Únor



Jediný akcionář Severočeské doly a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o
záměru fúze sloučením společností SD – 1.strojírenská, a.s. jako zanikající společnosti
a PRODECO, a.s. jako nástupnické společnosti. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2013.
udělení veřejné zakázky „Zajištění oprav a údržby logických celků VEP a palivového
hospodářství v Elektrárně Tušimice“ pro ČEZ, a. s.

Březen


recertifikační audit integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008 (Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.)

11

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Valná hromada
Společnost SD – 1.strojírenská, a.s. má pouze jediného akcionáře, společnost Severočeské
doly a.s. Z uvedeného důvodu se nekonají valné hromady a působnost valné hromady
vykonává výše uvedený akcionář „Rozhodnutím jediného akcionáře při výkony působnosti
valné hromady“ (RJA).
Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2012
RJA ze dne 10. dubna 2012 – vzetí na vědomí a) vyjádření dozorčí rady k její kontrolní
činnosti, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011,
k řádné účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a vyjádření
dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011; b)
zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2011
schvaluje a) řádnou účetní závěrku za rok 2011, včetně zprávy auditora k řádné účetní
závěrce; b) výroční zprávu za rok 2011, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
za rok 2011
rozhoduje a) o určení auditora, společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o
RJA ze dne 24. dubna 2012 – odvolání 2 členů dozorčí rady a zvolení 2 nových členů dozorčí
rady
RJA ze dne 24. dubna 2012 – určení mzdy, včetně souvisejících plnění s účinností od
1.5.2012 uvedené v návrhu manažerské smlouvy mezi SD – 1.strojírenská, a.s. a členy
představenstva, pověření představenstva k uzavření manažerské smlouvy s jednotlivými členy
představenstva; schválení vzorové „Dohody o zákazu konkurence“
RJA ze dne 24. dubna 2012 – určení mzdy, včetně souvisejících plnění členů vedení
společnosti
RJA ze dne 24. dubna 2012 – schválení stanovení úkolů, jejichž plnění podmiňuje vyplacení
roční odměny vedení společnosti za rok 2012 a schválení vyhodnocení úkolů, jejichž splnění
podmiňuje vyplacení roční odměny vedení společnosti za rok 2011
RJA ze dne 24. dubna 2012 – rozhodnutí o změně stanov společnosti
RJA ze dne 31. července 2012 – schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady u
svých tří členů
RJA ze dne 2. října 2012 – schválení zúčtovatelné zálohy na roční odměnu za rok 2012
členům představenstva
RJA ze dne 2. října 2012 - určení mzdy, včetně souvisejících plnění s účinností od 1.10.2012
uvedené v návrhu manažerské smlouvy mezi SD – 1.strojírenská, a.s. a členy představenstva,
pověření představenstva k uzavření manažerské smlouvy s jednotlivými členy představenstva;
schválení „Dohody o zákazu konkurence“ a pověření představenstva společnosti o uzavření
„Dohody o zákazu konkurence“ s jednotlivými členy představenstva.
Pozn. Uvedená RJA ze dne 24. dubna 2012 a 2. října 2012 jsou každé samostatným RJA.
Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2013 do uzávěrky výroční zprávy
RJA ze dne 20. února 2013 – rozhodnutí o záměru fúze sloučením společností
SD – 1.strojírenská, a.s. jako zanikající společnosti a PRODECO, a.s. jako nástupnické
společnosti. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. 1. 2013.
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Dozorčí rada
Dozorčí rada společnosti SD – 1.strojírenská, a.s. je šestičlenná, z toho dva členové jsou
voleni zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a
uskutečňování podnikatelské činnosti, o výsledcích své kontrolní činnosti informuje valnou
hromadu respektive jediného akcionáře. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady
vymezují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Dozorčí rada volí ze svého středu
předsedu a jednoho místopředsedu. Všichni členové mají odpovídající osobnostní
předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Jsou rovněž
povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu
funkce. Dozorčí rada se schází alespoň čtyřikrát v průběhu kalendářního roku.
Členové dozorčí rady
Ing. Jiří Neruda (*1957)
Ing. Jiří Zahradník (*1956)
Ing. Antonín Vincenc (*1950)
p. Aleš Zerzánek (*1977)
p. Zbyněk Kubát (*1957)
p. Milan Šantora (*1975)

předseda dozorčí rady od 19. 2. 2008
místopředseda dozorčí rady od 1. 6. 2012
člen dozorčí rady od 29. 10. 2001
člen dozorčí rady od 1. 5. 2012
člen dozorčí rady od 30. 9. 2009
člen dozorčí rady od 1. 1. 2011

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2012
Ing. Martin Lendvorský (*1964)
člen dozorčí rady od 1. 3. 2011 do 30. 4. 2012
Ing. Eva Petríková (*1955)
člen dozorčí rady od 26. 9. 2002 do 30. 4. 2012
Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím
jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným Stanovami společnosti. Zajišťuje
obchodní vedení společnosti a rozhoduje ve všech záležitostech, jež nejsou vyhrazeny do
působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, podle platných právních předpisů a Stanov
společnosti. Členy představenstva volí valná hromada společnosti na čtyřleté funkční období,
opakovaná volba je možná. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Všichni členové představenstva mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání,
odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Jsou rovněž povinni vykonávat svou
působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech. Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně jednou za měsíc.
Členové představenstva
Ing. Josef Zetek (*1967)
Ing. Pavel Sluka (*1968)
Ing. Josef Böhm (*1966)

předseda představenstva od 29. 10. 2001
místopředseda představenstva od 1. 8. 2009
člen představenstva od 20. 3. 2008
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Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady
O odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o pravidlech upravující další plnění
poskytovaná těmto členům rozhoduje jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady
společnosti. Valná hromada rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
a dozorčí rady.
Členům orgánů společnosti jsou poskytovány tyto odměny a požitky:
Pevná měsíční odměna člena představenstva a dozorčí rady. Nárok na odměnu vzniká dnem,
od kterého byl člen orgánu zvolen a zaniká dnem, ke kterému bylo členství v orgánu
ukončeno. Jestliže výkon funkce byl zahájen nebo ukončen v průběhu kalendářního měsíce,
náleží členu orgánu alikvotní část odměny odpovídající době vykonávané funkce. Odměna se
vyplácí pravidelně po uplynutí měsíce v řádném výplatním termínu společnosti.
Členům představenstva a dozorčí rady je možno vyplatit tantiému na základě rozhodnutí
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti.
Člen představenstva a dozorčí rady má nárok na poskytnutí osobního automobilu pro služební
i soukromé použití. Podmínky půjčení a užívání osobního automobilu jsou upraveny ve
zvláštních smlouvách. Pro člena je zdanitelným příjmem částka ve výši 1 % vstupní ceny
vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, z této částky je odváděno
sociální i zdravotní pojištění. Spotřebu pohonných hmot pro soukromé využití hradí člen
orgánu. V případě, že člen orgánu společnosti k výkonu funkce používá vlastní automobil,
jsou náklady spojené s jeho použitím pro služební účely hrazeny společností v souladu s
právními předpisy.
Členu představenstva a dozorčí rady je při pracovní cestě poskytováno stravné a kapesné v
souladu s právním předpisem a řídícím dokumentem společnosti.
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Vrcholové vedení

Ing. Josef Zetek (*1967)
ředitel společnosti
absolvent ČVUT Praha

Ing. Pavel Sluka (*1968)
výrobně technický náměstek
absolvent ČVUT Praha

Ing. Josef Böhm (*1966)
ekonomicko personální
náměstek
absolvent VŠB Ostrava

Ing. Jaroslav Ticháček (*1963)
vedoucí provozu Tušimice
absolvent VŠB Ostrava

Ing. Luboš Kučera (*1962)
vedoucí provozu Bílina
absolvent VŠST Liberec
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9. VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
V roce 2012 byl jmenován nový vedoucí provozu Tušimice Ing. Jaroslav Ticháček. Ve funkci
nahradil p. Ladislava Červeného, který odešel do starobního důchodu. Jiné významné
organizační změny v roce 2012 neproběhly.

10. PLNĚNÍ KODEXU ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI
Společnost dodržuje a rozvíjí většinu zásad správy a řízení společnosti vyplývajících
z dobrovolného Kodexu řádné správy a řízení společností, založeného na principech OECD.
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ZPRÁVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
A STAVU JEJÍHO MAJETKU
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11. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Vývoj výnosů, nákladů a zisku
Výnosy, náklady, zisk (tis. Kč)
395 748
2012

468 604

59 348
374 503
2011

420 660

37 475
380 413
2010

432 326

42 253
380 650
410 390

2009
23 834

357 152
383 431

2008
20 547
vlastní náklady

vlastní výnosy

zisk po zdanění

V roce 2012 zaznamenala společnost nárůst vlastních výnosů o 11,40 % oproti vlastním
výnosům v roce 2011. K nárůstu došlo také u vlastních nákladů a to o 5,67 %. Zisk po
zdanění byl v roce 2012 vyšší o 58,37 % ve srovnání s předchozím rokem.
Vlastní výnosy (resp. náklady) jsou celkové výnosy (resp. náklady) očištěné o jednicový
materiál a kooperace, které jsou průběžnou položkou, tj. mají ve výnosech i nákladech stejnou
hodnotu.
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Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

.
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Vývoj ostatních nákladů a výnosů

Výdaje provozního charakteru (OPEX) v roce 2012 vzrostly oproti předchozímu roku o
4,93 %. Osobní náklady, které činí 71 % výdajů provozního charakteru, meziročně stouply o
4,23 % především vlivem nárůstu osobních tarifních mezd k 1. 1. 2012 (v souladu s výsledky
kolektivního vyjednávání). V oblasti služeb tvoří největší část nákladů nájemné vozidel od
SD – Autodoprava, a.s., a to až 50,87 %. Spotřeba režijního materiálu a energie vzrostla
oproti roku 2011 o 11,21 % z důvodů vyšších výkonů.
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V roce 2012 došlo k absolutnímu meziročnímu nárůstu tržeb za výrobky a služby o 36,78 %.
Celkové vlastní výkony společnosti vzrostly oproti roku 2011 o 11,68 %, z důvodu nárůstu
realizace zakázek pro mateřskou společnost a ČEZ a. s. Vyšší tržby jsou ovlivněny především
nárůstem dokončených zakázek pro mateřskou společnost a ČEZ a. s. Podíl subdodávek a
jednicového materiálu u zakázek odpovídá technickému zadání a požadavkům zákazníka.
Struktura majetku a kapitálu
Hodnota aktiv k 31. 12. 2012 činila 643 853 tis. Kč, což je v porovnání se stavem k 31. 12.
2011 nárůst o 23 231 tis. Kč. V porovnání s předcházejícím účetním obdobím hodnota
dlouhodobého majetku vzrostla o 8 824 tis. Kč, hodnota oběžných aktiv vzrostla o 15 899 tis.
Kč. Došlo k nárůstu nedokončené výroby a polotovarů o 81 422 tis. Kč a to v souvislosti se
zakázkami s termínem dokončení v I. pololetí roku 2013 (především pořízení jednicového
materiálu na tyto zakázky včetně vysokého nárůstu rozpracovanosti), snížení krátkodobých
poskytnutých záloh (- 167 642 tis. Kč) souvisí s trendem společnosti eliminovat poskytování
záloh na minimální možnou úroveň. Finanční majetek společnosti, který je tvořen pouze
krátkodobým finančním majetkem, meziročně narostl o 88 150 tis. Kč. Hodnota časového
rozlišení poklesla meziročně o 1 492 tis. Kč.
V oblasti vlastního kapitálu došlo k nárůstu (o 21 731 tis. Kč), především vlivem meziročního
zvýšení výsledku hospodaření běžného účetního období (o 21 873 tis. Kč).
Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními.

Peněžní toky
Peněžní tok z běžné činnosti stoupl meziročně o 79 865 tis. Kč. Na nárůst měly největší vliv
nižší výdaje na zaplacené daně a poplatky s výjimkou daně z příjmu (nižší odvod DPH) o
66 036 tis. Kč. V oblasti peněžního toku z investiční činnosti došlo k poklesu o 14 508 tis. Kč
vlivem pořízení dlouhodobého majetku v listopadu a prosinci 2012 s termínem platby v lednu
2013.
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Úplný výsledek
Provozní výsledek hospodaření vzrostl, ve srovnání s rokem 2011, o 58,16 % zejména vlivem
nárůstu výkonů pro mateřskou společnost a ČEZ a. s. Finanční výsledek hospodaření poklesl,
oproti minulému období, o 3 tis. Kč, resp. o 1,22 %. K poklesu tvorby finančního výsledku
hospodaření došlo především vlivem obecného poklesu úrokových sazeb.
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Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2013
V roce 2013 je očekáván pokles objemu výkonů a tržeb oproti roku 2012. S poklesem objemu
výkonů dojde i poklesu některých ekonomických ukazatelů hospodaření (EBITDA,
produktivita práce z přidané hodnoty). Společnost plánuje celkovou rekonstrukci budovy
výrobní haly provozu Tušimice, především obvodového pláště včetně zateplení. Celková
hodnota této rekonstrukce je plánována ve výši 7 700 tis. Kč.
S ohledem na záměr snížit podíl subdodávek a kooperací je plánován mírný nárůst
průměrného počtu zaměstnanců společnosti v dělnických profesích.
V roce 2013 je plánováno přistoupení společnosti do reálného cash poolingu Skupiny ČEZ.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
ze dne 20. 2. 2013 dojde k 30. 6. 2013 k fúzi sloučením společností SD – 1.strojírenská, a.s.
jako zanikající společnosti a PRODECO, a.s. jako nástupnické společnosti. Rozhodný den
fúze je stanoven na 1. 1. 2013. V této souvislosti dojde i ke změně stanovených ročních
ukazatelů pro rok 2013 a ke změně koncepce dlouhodobého rozvoje nástupnické společnosti.

12. ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY
Pro řízení oblasti bezpečnosti a hygieny práce jsou ve společnosti ustaveni funkce závodního
a inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při plnění úkolů v této oblasti je využíván
soubor interních řídicích dokumentů.
V roce 2004 byl ve společnosti zaveden systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN
ISO 9001:2001, certifikovaný Bureau Veritas Quality International. V roce 2007 získala
společnost certifikát pro integrovaný systém managementu v souladu s ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 a OHSAS 18001:1999.
V březnu 2012 úspěšně proběhl dozorový audit integrovaného systému managementu v
souladu s ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008. Dozorový audit IMS
prokázal velmi dobrou implementaci všech požadavků standardů a především potvrdil plnění
základního principu systémů managementu, tj. kontinuální zlepšování.
Vlastní činnost je zaměřena především do prevence vzniku úrazů a snižování pracovního
rizika. V roce 2012 došlo k poklesu četnosti úrazů s pracovní neschopností nepřesahující tři
dny, oproti roku 2011. Počet úrazů s pracovní neschopností delší jak tři dny se podařilo udržet
na srovnatelné úrovni s rokem 2011. Ve sledovaném období nedošlo ve společnosti k žádné
mimořádné události spojené se vznikem závažného pracovního úrazu.
Programy zlepšování pracovních podmínek v roce 2012 zahrnovaly především zkvalitnění
osvětlení pracovišť na halách, zkvalitnění pracovního prostředí a zdraví zaměstnanců
eliminací nepříznivých účinků tepelné zátěže zaměstnanců na pracovištích v letních
klimatických podmínkách včetně zajištění účinného odvětrávání.
Pro zajištění bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů v roce 2012 byly prováděny
pravidelné a namátkové kontroly dodržování bezpečnostních předpisů. Na úseku BOZP, PO a
ŽP byly prováděny interní audity.

13. INVESTICE
Významnou položkou investic v roce 2012 byla dodávka nového řezacího stroje COMBIREX
DX 3000 za celkovou cenu 2 817 tis. Kč. Dále pak bylo instalováno odvětrání 3. haly objektu
dílny Tušimice s celkovým nákladem 2 314 tis. Kč. Tato investice byla motivována
především zájmem o eliminací nepříznivých účinků tepelné zátěže zaměstnanců na
pracovištích v letních klimatických podmínkách.
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Věcná náplň plánu investic byla vedena snahou o zvyšování produktivity a efektivity výroby,
Investiční plán společnosti byl zaměřen na obnovu a doplnění stávajícího výrobních zařízení
tak, aby bylo technické vybavení společnosti přizpůsobeno aktuálním potřebám hlavních
odběratelů. Do této oblasti bylo investováno cca 20 mil. Kč.
Jak již bylo zmíněno, jednalo se především o řezací stroj COMBIREX DX 3000 za celkovou
cenu 2 817 tis. Kč, dále pak o instalaci a rekonstrukci navařovacího pracoviště provozu Bílina
s celkovým nákladem 3 830 tis. Kč. Významnou položkou v této oblasti byl také nákup
nových mostových jeřábů pro provoz Tušimice za celkovou cenu 2 095 tis. Kč.
Celková hodnota výdajů na investice v roce 2012 činila 25 777 tis. Kč.

14. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY
Od zahájení podnikatelské činnosti společnosti je jejím hlavním předmětem podnikání
zejména údržba těžební technologie mateřské společnosti – Severočeských dolů a.s. Tato byla
postupně rozšiřována i o opravy, rekonstrukce, modernizace a výrobu náhradních dílů pro
důlní průmysl. Snahou společnosti je též diverzifikace sortimentu a průnik na trhy i mimo
Severočeské doly a.s. v oblasti dodávek svařovaných ocelových konstrukcí, údržby předního
a zadního palivového cyklu tepelných elektráren ČEZ a dodávek technologií pro energetický
sektor. Tento záměr i postup realizace vyplývá z požadavku efektivního řízení společnosti,
kdy tyto práce umožňují racionálně využívat kapacity zaměstnanců i strojního parku. Snahou
je uplatnit získané reference jak pro stabilizaci, tak pro rozšiřování zákaznického portfolia.
Záměrem vedení společnosti je i nadále účast na obnově energetických zdrojů elektráren
ČEZ, popř. na jejich nové výstavbě v Ústeckém kraji a to zejména formou přímé spolupráce s
investorem či generálním dodavatelem.
Rozhodnutím o záměru fúze společnosti se společností PRODECO, a.s. jako nástupnické
organizace se vytváří mnohem větší prostor v oblasti návrhu, vývoje a vlastních komplexních
řešení a dodávek těžební technologie včetně ocelových konstrukcí velkostrojů a dálkové
pásové dopravy při současném využití synergických efektů v rámci Skupiny SD.
Jedním z plánů je i rozšíření působnosti na rekonstrukce a opravy technologií zauhlování
vybraných tepelných elektráren v regionu, což úzce souvisí se záměrem zajišťování údržby
vybraných logických celků tepelných elektráren ČEZ.
Z hlediska dlouhodobé strategie je přiměřeně rozložené podnikatelské riziko s převažující
mírou uplatnění působení společnosti v energetickém sektoru. Rozvoj těžební technologie a
otevření nového skrývkového řezu na Dolech Bílina přináší pro společnost sekundární efekt v
potřebě zajišťování údržby této technologie. Provoz Tušimice se pak cíleně zaměřuje na
rozšíření výroby ocelových konstrukcí a možnost uplatnění údržbářských kapacit i v blízkých
Elektrárnách Prunéřov a Tušimice.
Společnost definovala, podrobně rozpracovala a pravidelně vyhodnocuje naplnění
strategických záměrů v šesti oblastech:
 údržba těžební technologie Severočeských dolů a.s.
 generální dodavatelství rekonstrukcí a modernizací těžební technologie mateřské
společnosti
 subdodavatelství při obnově těžební technologie technologických celků řady 2
Severočeských dolů a.s. (Dolů Bílina)
 participace na dodávkách pro obnovu a modernizaci technologie tepelných elektráren
v regionu
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údržba vybraných logických celků tepelných elektráren ČEZ v regionu
dodávky ocelových konstrukcí včetně jejich opracování pro externí trhy

15. PŘEHLED PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI
Hlavními produkty společnosti jsou dodávky a služby především v následujících činnostech:
 Svařování ocelových konstrukcí, stavebních i nestavebních
 Obrábění
 Tváření a dělení materiálu
 Renovace rotačních součástí navařováním a nástřikem
 Opravy převodových skříní
 Zakázková výroba těsnění pro hydraulické a pneumatické systémy
 Opravy hydraulických systémů
 Opravy válečků pásové dopravy
 Opravy elektromotorů, transformátorů a rozvaděčů
 Zhotovení kabelových spojek
 Montáže strojní
 Montáže, spojování a opravy gumového dopravního pásma pásové dopravy
 Svářečská škola

16. HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Společnost realizuje svoji činnost ve dvou provozech v lokalitách obou povrchových dolů
mateřské společnosti v Bílině a v Tušimicích, kde disponuje sedmi a pětilodní výrobní halou.
Hlavní činností společnosti jsou opravy a údržba velkostrojů a dálkové pásové dopravy
Severočeských dolů a.s. Neméně významnou oblastí je generální dodavatelství rekonstrukcí a
modernizací těžební technologie mateřské společnosti a výroba náhradních dílů.
Vybavení společnosti je zaměřeno především na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí.
Společnost disponuje moderními pulsními zdroji pro svařování v ochranné atmosféře a
obráběcími stroji, jejichž parametry umožňují obrábět obrobky o hmotnosti až 40 tun a délky
až 10 m. Otryskávací zařízení, plazmové pálicí automaty a pásové úhlové pily v obou
provozech umožňují kvalitní přípravu polotovarů pro následnou výrobu.
Společnost též poskytuje služby v oblastech strojních montáží, oprav elektrozařízení,
spojování, montáží a oprav pryžových dopravních pásů. Pro poskytování služeb v provozních
podmínkách je společnost vybavena autodílnami a pro manipulaci mobilními zdvihacími
zařízeními.
Výrobní činnost probíhá v souladu s procesním řízením. Společnost má od roku 2007
certifikovaný integrovaný systém managementu v souladu s ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
a ČSN OHSAS 18001:2008. Od zahájení činnosti vlastní velký svářečský průkaz podle
DIN 18800-7. V roce 2008 rovněž získala rozšířené oprávnění podle
ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro svařování ocelových konstrukcí a strojních dílů a pro
navařování a renovace, které přináší uplatnění vyšších požadavků na jakost při tavném
svařování kovových materiálů. V roce 2011 byl společnosti udělen certifikát systému řízení
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výroby dle EN 1090-1:2009/AC:2010 opravňující k výrobě ocelových stavebních konstrukcí
třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2.
Oddělení řízení a kontroly jakosti zabezpečuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu.
Součástí obou provozů jsou útvary přípravy výroby, které zabezpečují činnost konstrukce a
technologie.
SD – 1.strojírenská, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
Rok 2012 znamenal pro akciovou společnost SD – 1.strojírenská dosažení historicky
největších tržeb, výše zisku i naplnění ostatních ekonomických ukazatelů. Kromě standardní
hlavní činnosti, tj. údržby těžební technologie mateřské společnosti, se v souladu se strategií
managementu rozhodující měrou dařilo prosazovat v pozici generálního dodavatele investiční
výstavby pro Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice v rámci rekonstrukcí a modernizací jejich
technologie. Cíl eliminovat tradiční externí dodavatele srovnatelných výrobků a služeb a
nahrazovat je vlastní kvalitní produkcí byl naplněn.
Dlouhodobá spolupráce s vybranými projekčními organizacemi vyústila v rozsáhlou dodávku
ocelových konstrukcí pontonů a náběhových dílů dálkové pásové dopravy, jejichž výroba
probíhala v roce 2012 a napomáhala tak rovnoměrnému vytížení výrobních kapacit
společnosti.
Obchodní aktivity však nebyly směrovány pouze do segmentu hornictví, ale i do ostatních
oblastí s cílem rozložení podnikatelského rizika. Nosnou zakázkou tohoto charakteru byla
rekonstrukce zauhlování Elektrárny Tisová s termínem dokončení v roce 2012.
V závěru roku 2012 se společnost úspěšně zúčastnila veřejné obchodní soutěže „Zajištění
oprav a údržby logických celků VEP a palivového hospodářství v Elektrárně Tušimice“
vypsané ČEZ a.s. Plánovaným vlastním zahájením působení společnosti v údržbě logického
celku na Elektrárně Tušimice k 1. 4. 2013, ve sdružení s ČEZ Energetické produkty, s.r.o., byl
naplněn další z cílů dlouhodobé strategii společnosti - údržba vybraných logických celků
tepelných elektráren ČEZ v regionu.

17. PLATEBNÍ SCHOPNOST V ROCE 2012
Společnost byla v uplynulém období financována z vlastních zdrojů a všechny své závazky
z obchodních vztahů splácela ve stanovených termínech. Všechny závazky uvedené v rozvaze
k 31. 12. 2012 jsou splatné a budou vypořádány v řádných termínech.

18. PERSONALISTIKA
Podniková kultura vychází z integrovaného systému managementu, který zahrnuje oblasti
řízení jakosti, ochrany životního prostředí a řízení BOZP. V rámci těchto oblastí jsou
zaměstnanci a zákazníci zapojeni do neustálého zlepšování ve výše uvedených oblastech,
čímž je zajištěna vysoká úroveň podnikové kultury. Zaměstnanci jsou průběžně informováni o
stavu hospodaření společnosti, o zajišťování jakosti, o programech zlepšování BOZP a
ochrany životního prostředí. V rámci integrovaného systému managementu a programů
zlepšování byly v průběhu roku 2012 zlepšovány pracovní a hygienické podmínky všech
zaměstnanců. Zájem zaměstnanců o dění ve společnosti potvrzuje dobrou úroveň podnikové
kultury.
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Kolektivní smlouva platná pro léta 2010 až 2012 byla uzavřena 17. 12. 2009. Na konci roku
2012 proběhlo kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem je nová Kolektivní smlouva
s platností na roky 2013 - 2014.
Vývoj počtu zaměstnanců
Plánovaný průměrný přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2012 byl 615 osob a skutečný
průměrný stav činil 608 osob. Nižší stav zaměstnanců je dán především vlivem nižšího stavu
zaměstnanců v první polovině roku 2012. Společnost evidovala k 31. 12. 2012 celkem 619
zaměstnanců.
V průběhu roku 2012 nastoupilo do zaměstnání na plný úvazek v rámci společnosti celkem 57
osob a pracovní poměr ukončilo 39 osob.
Pro rok 2013 je očekáváno mírné navýšení průměrného počtu zaměstnanců na 615 osob.
Strategický nábor
Pro zajištění dostatku budoucích kvalitních pracovníků společnost spolupracuje, formou
vykonávání odborné praxe, s odbornými školami a učilišti v regionu při výchově studentů.
V průběhu odborné praxe jsou vytipování studenti, se kterými je po skončení studia uzavřen
pracovní poměr. Současně společnost v souladu s Kolektivní smlouvou podporuje vybrané
zaměstnance při zvýšení kvalifikace (např. studium SŠ, VŠ při zaměstnání apod.).
Vzdělávací program
S ohledem na zavedený integrovaný systém managementu je oblast řízení lidských zdrojů a
tedy i vzdělávání zaměstnanců jedním z klíčových procesů. Systém vzdělávání zaměstnanců
společnosti je kodifikován interním řídícím dokumentem.
Pro jednotlivé zaměstnance či skupiny zaměstnanců jsou zpracovávány „Plány kvalifikačního
rozvoje“, jejichž naplnění je následně systematicky vyhodnocováno.
Vzdělávací programy byly zaměřeny především na zvyšování odbornosti v oblasti konstrukce
a technologie a rozšiřování vědomostí souvisejících se mzdovou a účetní legislativou,
opracováním a svařováním kovů.
Speciálním případem vzdělávání je periodický výcvik zaměstnanců, jejichž školení probíhá
s ohledem na platnou legislativu.
Součástí vzdělávacího procesu je též využití vlastní svářečské školy. V roce 2012,
v souvislosti s přechodem na normu ČSN EN 1090 – 1,2, pokračovalo u vybraných
pracovníkům, zvyšování kvalifikace v oblasti svařování. Celkem bylo rozšířeno oprávnění dle
ČSN EN 287-1 u 51 zaměstnanců a u 13 zaměstnanců došlo k rozšíření oprávnění dle ČSN
EN 1418 (operátoři).
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Sociální politika
Sociální politika je jedním ze základních prvků péče o zaměstnance. Nejvýznamnějším
prvkem sociální politiky je poskytování příspěvku na závodní stravování zaměstnancům (ve
výši 55 % nákladů) v ročním objemu 2 959 tis. Kč a dále pak vytvoření sociálního fondu, ze
kterého mohou zaměstnanci společnosti čerpat další příspěvky na závodní stravování a
příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce a podobně. Celkově bylo v roce 2012 čerpáno
ze sociálního fondu 4 776 tis. Kč, z toho příspěvek na závodní stravování zaměstnanců a
důchodců v hodnotě 1 498 tis. Kč, příspěvek na rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných
příslušníků ve výši 670 tis. Kč, poskytnutí nepeněžních poukázek ve výši 1 797 tis. Kč,
příspěvek na kulturní, sportovní a jiné ve výši 496 tis. Kč a ostatní plnění ze sociálního fondu
ve výši 315 tis. Kč.
Z ostatních prvků sociální politiky společnosti lze uvést například poskytování vitamínů po
celé zimní období všem zaměstnancům společnosti či možnost očkování proti chřipce u
skupin zaměstnanců vytipovaných ve spolupráci se závodními lékaři.
Oblast pracovně právních vztahů a sociální politiky je nastavena a rozvíjena na obecném
legislativním základu ve spojení se specifickými vazbami nastavenými v rámci kolektivního
vyjednávání.
Vztahy s odbory
Ve společnosti působí dvě odborové organizace Českomoravské konfederace odborového
svazu: OO č.4 SD – 1.strojírenská, a.s. a Odborová organizace Doly Nástup Tušimice.
Průměrná organizovanost je cca 68 % zaměstnanců.
Vedení společnosti považuje odborové organizace za důležitého partnera v oblasti sociální
politiky. Z tohoto důvodu poskytuje pravidelně odborovým organizacím informace o
hospodaření akciové společnosti, o vývoji zaměstnanosti a o záměrech vedení společnosti s
dopadem do zaměstnanosti a sociálních otázek. S uvedenými organizacemi vede každoroční
kolektivní vyjednávání i vyjednávání o zásadách pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.
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19. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V oblasti životního prostředí zůstává jedním z hlavních cílů používání materiálů se sníženým
obsahem těkavých organických látek, popř. bez obsahu těkavých organických látek, při
odmašťování dílů a aplikaci nátěrových hmot. Dalším z cílů je nezvyšování počtu toxických
látek.
V březnu 2012 úspěšně proběhl dozorový audit integrovaného systému managementu v
souladu s ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008. Ve zprávě z auditu
bylo konstatováno, že oblasti ochrany životního prostředí byla ze strany společnosti věnována
patřičná pozornost.
Dodržování předpisů o ochraně životního prostředí je nedílnou součástí kontrol v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, pracovní hygieny a životního
prostředí, prováděných vedením společnosti.
V roce 2012 bylo na zlepšení pracovního prostředí vynaloženo 3 916 tis. Kč. Jednalo se
především o eliminací nepříznivých účinků tepelné zátěže zaměstnanců na pracovištích v
letních klimatických podmínkách včetně zajištění účinného odvětrávání a realizaci odsávání
svářecích dýmů.
Pro problematiku nakládání s odpady má společnost ustanoveného odpadového hospodáře.
Zároveň má smluvně zajištěného bezpečnostního poradce ADR (Evropské dohody o přepravě
nebezpečných nákladů).

20. VÝZKUM A VÝVOJ
Výzkum a vývoj ve společnosti řeší především úkoly hmotného charakteru, které se zabývají
problematikou technických inovací v oblasti těžební technologie Severočeských dolů a.s.
Společnost disponuje konstrukčními kapacitami a potřebným technickým vybavením, tak aby
mohla plnit úkoly mateřské společnosti především v oblasti údržby, ale i v oblasti výzkumu a
vývoje. Zde se jedná například o inovace rypných orgánů velkostrojů. Inovace jsou zaměřené
především na zvýšení provozní spolehlivosti ve výrobě a snížení nákladů na těžbu v mateřské
společnosti.

21. SOUDNÍ SPORY
Nejsou vedeny žádné soudní spory, které by mohly významně ovlivnit hospodaření
společnosti.

22. DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ
Společnost v roce 2012 poskytla finanční dar občanskému sdružení Volno časové aktivity
mládeže teplických škol ve výši 5 tis. Kč na nákup publikací a učebnic pro studenty Hotelové
školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Teplice. Ostatní vynakládané finanční
prostředky byly uplatněny prostřednictvím smluv o reklamě, propagaci, popř. v rámci inzerce
společnosti. Rozhodující podíl byl realizován na základě uzavřených smluv o reklamě,
především ve vztahu k jejich časovému plnění, s Piráti Chomutov a.s. za 1 084 tis. Kč a
Sportovní klub KADAŇ a.s. za 361 tis. Kč. Vedle těchto aktivit se společnost prezentovala
prostřednictvím uzavřených smluv o reklamě s vybranými sportovními kluby, v rámci
kulturních a společenských akcí či inzercí v odborném i regionálním tisku. Veškeré výdaje na
sponzoring a reklamu směřovaly do regionu, v němž firma podnikatelsky působí.
Náklady na personální inzerci dosáhly v předmětném období 77 tis. Kč. Celkem tak bylo
vynaloženo 1 681 tis. Kč.
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23. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
úsek ředitele společnosti
úsek obchodního náměstka

oddělení řízení a kontroly jakosti

úsek výrobně technického náměstka

úsek ekonomicko personálního náměstka

provoz Bílina

provoz Tušimice

oddělení přípravy výroby

oddělení přípravy výroby

oddělení ekonomiky

středisko mechanická dílna

středisko mechanická dílna

oddělení personálně mzdové

středisko elektrodílna

středisko vulkanizace a montáž

středisko vulkanizace
středisko montáž
středisko svářečská škola
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24. ELEKTRONICKÁ PREZENTACE SPOLEČNOSTI
V roce 2004 společnost registrovala doménu prvnistrojirenska.cz a ve spolupráci s mateřskou
společností Severočeské doly a.s. zajistila tvorbu webové prezentace. Stránky společnosti jsou
zaměřeny především na podporu zákazníků uplatněním vybraných prvků integrovaného
systému managementu ve smyslu norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS
18001:2008. Na webových stránkách je k dispozici on-line formulář pro hodnocení
spokojenosti zákazníka, přehled významných referenčních zakázek realizovaných společností,
výrobní možnosti jednotlivých provozů, ekonomické výsledky a další informace podporující
obchodní činnost společnosti. Aktualizace webových stránek je realizována správcem a
on-line uživatelskými přístupy pověřených vedoucích pracovníků.

25. SEZNAM TABULEK A GRAFŮ
Výnosy, náklady a zisk
Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů
OPEX, ostatní náklady
Vývoj struktury tržeb za výrobky a služby v letech 2008 až 2012
Struktura majetku a kapitálu v letech 2011 a 2012
Peněžní toky v letech 2011 a 2012
Úplný výsledek
Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2012
Základní organizační schéma

V Bílině dne 08. 03. 2013

Ing. Josef Zetek
předseda představenstva

Ing. Pavel Sluka
místopředseda představenstva

31

Ing. Josef Böhm
člen představenstva

26. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA
ROK 2012
(DLE § 66A ODST. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU)
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1.

Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ovládající osoba č. 1:
název:
sídlo:
IČ:
Obchodní rejstřík:

Severočeské doly a.s.
B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov
49901982
Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 495

Ovládající osoba č. 2:
název:
sídlo:
IČ:
Obchodní rejstřík:

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
45274649
Rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 1581

Zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (ovládaná osoba):
název:
SD – 1.strojírenská, a.s.
sídlo:
ul. Důlní čp. 437, 418 01 Bílina
IČ:
25437127
Obchodní rejstřík:
Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1387
Způsob ovládání:
Společnost Severočeské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve
společnosti SD – 1.strojírenská, a.s. a je tak jejím jediným akcionářem.
Společnost ČEZ, a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti
Severočeské doly a.s. a je tak jejím jediným akcionářem.
Vztah mezi společnostmi ČEZ, a.s., Severočeské doly a.s. a společností SD – 1.strojírenská,
a.s. je založen na principu tzv. faktického koncernu, z čehož vyplývá, že mezi těmito
společnostmi nebyla uzavřena ovládací smlouva. Dozorčí rada současně provádí kontrolu nad
výkonem působnosti představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti
SD - 1.strojírenská, a.s.
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2. Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31. 12. 2012
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3. Konsolidační celek SKUPINA SD k 31. 12. 2012
Skupina SD k 31. 12. 2012
Mateřská společnost
Severočeské doly a.s.
Dceřiné společnosti
SD-Autodoprava, a.s.
SD-1.strojírenská, a.s.
SD-Kolejová doprava, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
PRODECO, a.s.
SD - KOMES, a.s.
Přidružené společnosti
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

DIČ

Adresa

Rozhodný den podíl na
změny
ZK v %

Boženy Němcové 5359

Chomutov

CZ49901982

Důlní 429
Důlní 437
Tušimice 7
Tušimice 7
Masarykova 51
Moskevská 14/1

Bílina
Bílina
Kadaň
Kadaň
Teplice
Most

CZ25028197
CZ25437127
CZ25438107
CZ27329011
CZ25020790
CZ28666674

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,65%

Budovatelů 2830

Most

CZ44569181

44,58%

Společnosti, které byly součástí skupiny SD v průběhu roku 2012
Dceřiné společnosti
Přidružené společnosti
JTSD - Braunkohlebergbau GmbH

Zeitz

29.6.2012
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50,00%

4. Smluvní vztahy
V rámci této kapitoly byly přezkoumány vztahy mezi ovládajícími a ovládanou osobou a mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (propojené
osoby).
ovládající osoba:
Severočeské doly a.s., IČ 49901982
ovládající osoba:
ČEZ, a. s., IČ 45274649
ovládaná osoba:
SD – 1.strojírenská, a.s., IČ 25437127
propojené osoby:
PRODECO, a.s., IČ 25020790
SD – Autodoprava, a.s., IČ 25028197
SD – Kolejová doprava, a.s., IČ 25438107
SD – Rekultivace, a.s., IČ 27329011
SD – KOMES, a.s., IČ 28666674
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., IČ 44569181
Ostatní osoby ovládané společností ČEZ, a. s.
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5.

Seznam obchodních smluv uzavřených s ovládající osobou platných v roce 2012

Severočeské doly a.s.














Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:

Cena:
Způsob úhrady:
 Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:

Cena:
Způsob úhrady:
 Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:

Cena:
Způsob úhrady:
 Smlouva č.:
Platnost:

1S-02-2002 + příloha č. 1,2
doba neurčitá
licenční smlouva k ochranné známce
smluvní
vzájemný zápočet
1S-12-2002 + dodatek č. 1 až 16
do 31. 12. 2011
pronájem telekomunikačních zařízení a poskytování telekomunikačních
služeb prostřednictvím privátní telekomunikační sítě v provozu Tušimice
dle cenového ujednání
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-19-2002 – kupní smlouva + dodatky č. 1 až 26
doba neurčitá
prodej pitné a užitkové vody
dle ceníku
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-36-2002 – kupní smlouva, příloha A, B + cenová ujednání 1 až 12
doba neurčitá
dodávka a odběr tepelné energie + zajištění dodávky teplé užitkové vody
z distribuční sítě Dolů Bílina do odběrného zařízení provozu Bílina
dle cenového ujednání
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-136-2002 – smlouva o obchodních vztazích + dodatek č. 1
doba neurčitá s platností od 01. 01. 2005
prodej motorů, převodovek, ND DPD, ND velkostrojů
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-05-2003 – kupní smlouva
doba neurčitá
prodej sodové vody pro zaměstnance kupujícího
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-20-2004 + dodatek č. 1 až 8
doba neurčitá
nájem nebytových prostor garážových stání v objektu inv. č. 11559 garáže
osobních vozidel v areálu Dolů Nástup Tušimice
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-21-2004 – smlouva o dílo + dodatek č. 1
doba neurčitá
vykonávání funkce bezpečnostního poradce pro silniční přepravu
nebezpečných věcí všech tříd dle Evropské dohody o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí mimo nebezpečných věcí tříd 1,7
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-59-2004 – rámcová smlouva o dílo + dodatek č. 1 – 12 + příloha 1 – 4
doba neurčitá
předmětem díla jsou výrobky, výkony a služby poskytované zhotovitelem
objednateli na základě požadavku objednatele a následné odsouhlasené
nabídky zhotovitele v rámci údržby, opravy a výroby dílů pro stroje a zařízení
používané při hornické činnosti včetně zajištění havarijní služby.
smluvní dle ceníku hodinových sazeb
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-1-2005 – smlouva o dílo + dodatek č. 1,2,3,4,5,6
doba neurčitá
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čištění odpadních splaškových vod ze sociálního zařízení pronajatých budov
„stará hala“ a „vulkanizace“ v Tušimicích
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-7-2005 + dodatek č. 1 až 7
doba neurčitá
prodej elektrické energie z rozvodů energií prodávajícího pro napájení
zařízení v pronajatých prostorech provozu Tušimice
na základě dohody
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-8-2005 – smlouva o dílo + příloha č. 1 + dodatek 1. přílohy č. 1
dodatek č. 2 + přílohy č. 1
doba neurčitá
výuka nových svářečů a periodické přezkušování na základě požadavku
objednatele
smluvní, dle ceníku služeb svářečské školy
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-9-2005 + dodatek č. 1 + cenová příloha 1 až 8
doba neurčitá
dodávka a odběr elektrické energie z distribuční sítě Dolů Bílina do
odběrného zařízení provozu Bílina
dle cenového ujednání
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-11-2005 + dodatek č. 1 až 14
doba neurčitá
pronájem telekomunikačních zařízení a poskytování telekomunikačních
služeb prostřednictvím privátní telekomunikační sítě v provozu Bílina
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-13-2005 + dodatek č. 1
doba neurčitá
spoluužívání majetku (garáže, silnice, chodníky, osvětlení centrálního závodu,
zastřešení nástupiště) v provozu Bílina
dle cenové kalkulace vlastníka
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-19-2005
doba neurčitá
poskytování služeb šaten a koupelen pro zaměstnance provozu Bílina
cena stanovena jako součin počtu zaměstnanců, počtu dnů poskytování
služeb a externí ceny
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-21-2005 – nájemní smlouva + příloha č. 1 + dodatek č. 1/08,1/09
doba neurčitá
nájem části prostoru Dílenské haly II – prostor myčky s vodotěsnou podlahou
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-30-2005 – smlouva o dílo + dodatek č. 1 až 8
doba neurčitá
čištění odpadních zaolejovaných vod z objektu mytí převodovek na čistírně
zaolejovaných vod v Tušimicích
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-35-2005 – kupní smlouva + dodatek č. 1 až 7
doba neurčitá
dodávka a prodej tepelné energie do objektů provozu Tušimice
dle technického výpočtu
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-06-2006 + dodatek č. 1,2,3
od 01. 04. 2006 na dobu neurčitou
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užívání šatních skříněk a s nimi spojené sociální zařízení v objektu
centrálních šaten v Tušimicích
cenové ujednání
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-13-2007 – smlouva o dílo
doba neurčitá
zhotovitel se zavazuje zabezpečovat pro odběratele služby spojené
s vypůjčením knih a norem a rovněž prezenční výpůjčky časopisů z fondu
technické knihovny
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-26-2007 + dodatek č. 1,2,3,4,5,6
do 31. 12. 2012
poskytování služeb v oblasti informačních technologií a to včetně servisních
služeb souvisejících s uvedenými poskytovanými službami a dále včetně
servisních služeb poskytovaných poskytovatelem na technických prostředcích
výpočetní techniky uživatele
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-69-2007 – smlouva o platebním styku
doba neurčitá
účelem smlouvy je dosažení jednotného způsobu úhrady vzájemných plateb
probíhajících v rámci skupiny Severočeských dolů mezi mateřskou
společností – SD a jejími dceřinými společnostmi
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-78-2007 – smlouva o dílo
doba neurčitá
předmětem díla je mytí osobních a terénních vozidel objednatele na mycí
lince v majetku zhotovitele
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-16-2008 – smlouva o směnečných obchodech a úschově směnek
doba neurčitá
směnečné obchody a úschova směnek
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-02-2009 – smlouva o poskytování daňových služeb, příloha č. 1,2
od 01. 01. 2009 na dobu neurčitou
poskytování daňových služeb – řízení daní a zpracování daňových přiznání
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-03-2009 – smlouva o poskytování účetních služeb, příloha č. 1,2
od 01. 02. 2009 na dobu neurčitou
poskytování účetních služeb – metodické řízení účetnictví, vedení finančního
účetnictví
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-06-2009 – rámcová dohoda o spolupráci
od 02. 01. 2009 na dobu neurčitou
spolupráce při zajištění zpracování mezd v nouzových stavech
1S-23-2009 – smlouva o zřízení věcných břemen + návrh na provedení
vkladu do katastru nemovitostí
po dobu faktické existence jednotlivých sítí, resp. koncových odběrných míst,
které jsou z těchto sítí zásobována
zřízení věcných břemen
 p.p.č. 177/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace: právo vedení el.
přípojky do budovy
 p.p.č. 177/47 - ostatní plocha, zeleň: právo vedení elektrické,
kanalizační a vodovodní přípojky do objektu bývalé kompresorové
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stanice a právo vstupu, jízdy a chůze na pozemek za účelem oprav,
údržby a úprav těchto přípojek
p.p.č. 177/82 - ostatní plocha, zeleň: právo vedení elektrické přípojky
do objektu bývalé kompresorové stanice a právo vstupu, jízdy a chůze
na pozemek za účelem oprav, údržby a úprav této přípojky
p.p.č. 177/50 - ostatní plocha, zeleň: právo vedení elektrické přípojky
do objektu bývalé kompresorové stanice a právo vstupu, jízdy a chůze
na pozemek za účelem oprav, údržby a úprav této přípojky

smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-57-2009 – nájemní smlouva
od 01. 09. 2009 na dobu neurčitou
pronájem poloviny kanceláře B-122
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-67-2009 – nájemní smlouva
od 01. 10. 2009 na dobu neurčitou
nájemné za prostory trafostanice
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-68-2009 – kupní smlouva, cenové dohody
od 01. 10. 2009 do 31. 12. 2012
dodávka pitné vody, odvod odpadních a srážkových vod
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-54-2010 – kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene
od 29. 11. 2010
koupě budovy s číslem popisným 24, využití – průmyslový objekt, na parcele
p. č. 104/36
koupě pozemku:
 p.p.č 104/36 - zastavěná plocha a nádvoří
 p.p.č 104/358 - zastavěná plocha a nádvoří
 p.p.č 104/490 - zastavěná plocha a nádvoří
 p.p.č 104/772 - ostatní plocha, manipulační plocha
 p.p.č 104/773 - ostatní plocha, zeleň
 p.p.č 104/774 - ostatní plocha, zeleň
věcná břemena k části budovy č. p. 24 na p.p.č.- 104/36 k. ú. Tušimice
 právo umístění rozvodu teplé vody, elektrokabelů, datových kabelů a
telekomunikačních kabelů a právo vstupu do budovy za účelem jejich
údržby, oprav a úprav
 právo umístění výměníku a právo vstupu do budovy za účelem jejich
údržby a oprav
 právo umístění rozvodny VN v budově a právo vstupu do budovy za
účelem údržby a opravy rozvodny VN
 právo umístění datových rozvodů a rozvaděče, umístění přístupové lávky
v budově a právo vstupu do budovy za účelem údržby a opravy tohoto
zařízení
 právo umístění datového kabelu a úchytky lávky ve III podlaží budovy a
právo vstupu do budovy za účelem údržby a opravy
věcné břemeno pro celou p. p. č. 104/773 k. ú. Tušimice
 právo umístění dvou kabelů 400V a 500V a právo přístupu na pozemek za
účelem jejich údržby a oprav
smluvní
vzájemný zápočet
1S-66-2010 – nájemní smlouva
od 01. 12. 2010 do 30. 11. 2012
nájem movitého a nemovitého majetku, pronájem nebytových prostor na
provoze Tušimice
dle cenového ujednání
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
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1S-2-2011 – smlouva o podmínkách dodávek zboží č. 001/P/M/A/11
od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2016
prodej a koupě v oborech 111 1 (pohonné hmoty), 111 2-3 (oleje a tuky)
a v ostatních oborech (dále jen zboží) dle ceníků (sestav skladových karet)
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-13-2011 – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 01. 04. 2011 na dobu neurčitou
prodej hlavních jídel a mražených jídel určených pro závodní stravování
zaměstnancům (důchodcům) kupujícího
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-13-2012 – smlouva o poskytování služeb
od 29. 02. 2012 na dobu neurčitou
zajišťování procesu nákupních činností
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-21-2012 – smlouva o dodávce modulu výrobního systému S1
„Kapacitní plánování“, příloha č. 1, příloha č. 2 + dodatek č. 1
od 31. 07. 2012 na dobu neurčitou
poskytnutí oprávnění k výkonu užít modul výrobního systému S1 „Kapacitní
plánování“ (licenční smlouva)
Implementace modulu výrobního systému S1 „Kapacitní plánování“
(implementační smlouva)
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-22-2012 – Příloha č. 1 ke smlouvě 1S-21-2012
smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu užít modul výrobního
systému S1 „Kapacitní plánování“ (licenční smlouva)
od 31. 07. 2012 na dobu trvání ochranných majetkových práv autora
poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít modul výrobního systému S1
„Kapacitní plánování“ (licenční smlouva)
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-23-2012 – Příloha č. 2 ke smlouvě 1S-21-2012
smlouva o dílo na implementaci modulu výrobního systému S1
„Kapacitní plánování“ (implementační smlouva)
od 31. 07. 2012
implementace modulu výrobního systému S1 „Kapacitní plánování“
(implementační smlouva)
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-28-2012 – nájemní smlouva
od 01. 12. 2012 na dobu neurčitou
nájem movitého a nemovitého majetku, pronájem nebytových prostor na
provoze Tušimice
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
1S-66-2012 – smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních
a komunikačních technologií + přílohy č. 1 až 7
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
nájem technických a programových prostředků výpočetní techniky včetně
služeb; poskytování telekomunikačních zařízení a služeb
smluvní
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
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2010/115/Bí – smlouva o dílo + dodatek č. 1,2 + příloha č. 1,2,3
od 04. 10. 2010 do 15. 08. 2012
Prodloužení DPD 2200 mm Weserhütte na 1. skrývkovém řezu – Doly Bílina
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2011/101/Bí – smlouva o dílo + dodatek č. 1,2,3,4 + příloha č. 1 až 8
od 31. 08. 2011 do 30. 06. 2012
Konečné postavení DPD 1.SŘ v severních svazích - UČS 1 až UČS 6
dohodou
30 dnů od doručení
2011/106/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3 + dodatek č. 1
od 21. 11. 2011 do 20. 05. 2012
Rekonstrukce brzdového systému pohonu zdvihu a výsuvu kolesového
výložníku na rýpadle KU 800.17/K 105
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2011/107/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3,4,5,6 + dodatek č. 1,2,3,4,5
Účastníci smlouvy o sdružení – PRODECO, a.s., SD – Rekultivace, a.s.,
SD – 1.strojírenská, a.s.
od 15. 06. 2011 do 26. 06. 2013
Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300 na DB
dohodou
splatnost 35 dnů od doručení
2011/113/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3
od 21. 10. 2011 do 31. 01. 2012
Kamerový systém pro monitorování UČS 1, UČS 2, UČS 3, UČS 4, UČS 5
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2011/123/Bí – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 01. 11. 2011 do 31. 05. 2012
Konečné postavení DPD 1. SŘ v Severních svazích DB – dodávka zboží
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2011/127/Tu – smlouva o dílo + příloha č. 1,2 + dodatek č. 1
od 09. 11. 2011 do 29. 02. 2012
Modernizace shazovacího vozu (SV) č. 33
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2011/133/Bí – smlouva o dílo
od 29. 11. 2011 do 30. 06. 2012
Oprava housenicového kabelového vozu 35 kV č. 15
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2011/135/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3 + dodatek č. 1,2
od 22. 12. 2011 do 15. 09. 2012
Dodávka, montáž a zprovoznění čističe korečků na KU 800.17/K 105
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/016/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3 + dodatek č. 1
od 15. 03. 2012 do 30. 09. 2012
Modernizace a opravy DPD 1600 mm - PD 172, 174
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/017/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3
od 20. 02. 2012 do 30. 04. 2012
Rekonstrukce napínacích drah na PD 3. SŘ
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/018/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3 + dodatek č. 1
od 28. 05. 2012 do 19. 12. 2012
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Rekonstrukce elektro SV 1800/HV, SV198
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/020/Bí – kupní smlouva + dodatek č.1
od 10. 01. 2012 do 30. 04. 2012
Dodávka zboží na akci „2.SŘ – Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro
rýpadlo KK 1300“
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/025/Tu – smlouva o dílo + dodatek č. 1, 2
od 02. 03. 2012 do 29. 06. 2012
Obnova řídicího systému na 2. skrývkovém řezu DNT
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/028/Bí – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 27. 02. 2012 do 15. 08. 2012
2.SŘ – Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300:
Rekonstrukce a modernizace + váha pro PD 511 – dodávka girlandových
stolic a válečků
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/029/Bí – kupní smlouva + dodatek č.1
od 27. 02. 2012 do 30. 04. 2012
2.SŘ – Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300:
Rekonstrukce a modernizace + váha pro PD 511 – Bubnová brzda SIEBRE
TE 400/1250-60
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/030/Bí – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 27. 02. 2012 do 30. 04. 2013
2.SŘ – Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300 –
dodávka zboží – kolejnice, spojovací materiál
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/031/Bí – kupní smlouva
od 27. 02. 2012 do 30. 06. 2012
2.SŘ – Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300 –
dodávka zboží – upínací kroužky
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/032/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3 + dodatek č. 1
od 29. 02. 2012 do 30. 03. 2013
Přídavné napínání na PD 712, 714 - skrývka DB
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/033/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3,4
od 17. 02. 2012 do 20. 05. 2012
Oprava kabeláže na KU 800.17/K 105
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/038/Bí – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 27. 02. 2012 do 15. 05. 2012
Konečné postavení DPD 1. SŘ v Severních svazích DB: OK pásové lávky pro
PD 704 + osvětlení
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/041/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2 + dodatek č. 1
od 30. 03. 2012 do 30. 09. 2012
Rekonstrukce technologického mostu G
dohodou
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vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/043/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3,4,5,6,7
Účastníci smlouvy o sdružení – SD – Rekultivace, a.s., SD – 1.strojírenská,
a.s.
od 12. 06. 2012 do 31. 12. 2012
Nakládací místo dočasné vnitrozávodové přepravy prachového uhlí z ÚUL na
Dolech Bílina
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/045/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3
od 20. 03. 2012 do 02. 07. 2012
Rekonstrukce dopravní linky mezipasu na skládkovém stroji USSK4/S9
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/053/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2
od 30. 03. 2012 do 30. 11. 2012
K 99 - oprava uložení kol výsuvu KV, K 98 - oprava uložení kol výsuvu KV
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/058/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3 + dodatek č. 1
od 07. 05. 2012 do 31. 10. 2012
Rekonstrukce a modernizace drtiče skrývky - Lom
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/059/Tu – smlouva o dílo
od 29. 11. 2012 do 28. 06. 2013
Výstavba nového 3. uhelného odtahu a Modernizace a repase pasového
dopravníku PD 275 v rámci prodloužení 2. uhelného odtahu, PÚ Lom
Tušimice - ÚČD 1, ÚČD 2
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/069/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2 + dodatek č. 1
od 30. 04. 2012 do 15. 12. 2012
Oprava PVZ 2500/84
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/073/Tu – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3,4 + dodatek č. 1,2
od 19. 05. 2012 do 31. 10.2012
Modernizace pasového dopravníku PD 11
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/074/Tu – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3,4 + dodatek č. 1
od 19. 05. 2012 do 31. 07. 2012
Modernizace pasového dopravníku PD 16
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/096/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2
od 30. 05. 2012 do 14. 12. 2012
Celková oprava „F“ mostu
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/105/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2 + dodatek č. 1
od 16. 07. 2012 do 30. 11. 2012
Rekonstrukce technologického mostu A
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/111/Tu – smlouva o dílo + příloha č. 1,2
od 26. 06. 2012 do 28. 02. 2013
Dodávka sady rekonstruovaných korečků rýpadla SchRs 1500/4x30
dohodou
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vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/115/Tu – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3,4
od 07. 08. 2012 do 31. 12. 2012
Lom Libouš 2012, PS 12308, PS 12451.2 - Posílení čerpací techniky ČS 3/7 k
přesměrování vod do nádrže Libouš - jih vč. napájecího rozvodu a SW úpravy
střediska OČV
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/119/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3
od 15. 10. 2012 do 30. 11.2012
Rekonstrukce vratné stanice PD 521, 522 š. 1800 mm
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/127/Bí – smlouva o dílo
od 03. 07. 2012 do 31. 12. 2012
Rekonstrukce transportního mostu U
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/140/Bí – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3
od 10. 09. 2012 do 30. 11. 2012
Oprava strojní části SV198
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/142/Bí – smlouva o dílo
Účastníci smlouvy o sdružení – SD – 1.strojírenská, a.s., SD – Rekultivace,
a.s.
od 17. 09. 2012 do 30. 11. 2013
Rekonstrukce špičky kolesa KU 800.18/K99
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/154/Tu – smlouva o dílo
od 11. 12. 2012 do 31. 12. 2012
Oprava 100 ks housenicových článků hlavního podvozku KU 300
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/158/Tu – smlouva o dílo + příloha č. 1
od 31. 10. 2012 do 26. 04. 2013
Modernizace převodových skříní pohonů SD 2 a, b na HMGS, Provoz
Tušimice
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/167/Tu – smlouva o dílo
od 29. 10. 2012 do 31. 12. 2012
Oprava podvozku včetně mazání transportního vozu TV200 – I. etapa
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
2012/182/Bí – smlouva o dílo
od 21. 11. 2012 do 31. 05. 2013
Rekonstrukce napínací dráhy DPD 4. SŘ – PD 513, PD 801
dohodou
vzájemný zápočet, vždy do 20. dne následujícího měsíce
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Seznam obchodních smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými
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SD – Autodoprava, a.s.
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1S-24-2002 – kupní smlouva + dodatek č. 1,2,3
doba neurčitá
dodávka povrchové vody místem plnění této kupní smlouvy pro dodávku
povrchové vody je vodoměr povrchové vody, umístěný ve vodoměrné šachtici
v prostoru mycí rampy, který je majetkem prodávajícího
dle cenového ujednání
faktury jsou splatné 30 dnů ode dne doručení
1S-01-2006 – smlouva o provozu dopravních prostředků + dodatek 1 – 7
doba neurčitá
nakládka a přeprava hmot terénními sklápěcími vozidly, přeprava a
manipulace s materiálem a náhradními díly, výkony speciálních vozidel,
hromadná přeprava osob, osobní silniční doprava
dle cenového ujednání
faktury jsou splatné 30 dnů ode dne doručení
1S-79-2007 – smlouva o operativním leasingu vozidel + příloha č. 1 +
dodatek č. 1,2,3,4,5,6,7,8
doba neurčitá
touto smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci vozidla
k dočasnému užívání včetně sjednaných služeb a nájemce se zavazuje
zaplatit úplatu (leasingové splátky)
faktury jsou splatné 30 dnů od doručení
1S-05-2009 – kupní smlouva
od 01. 01. 2009 na dobu neurčitou
dodávka acetylénu a kyslíku
smluvní
faktury jsou splatné 30 dnů od data vystavení
1S-42-2009 – smlouva o nájmu vozidel, příloha č. 1,2,3,4
od 01. 06. 2009 na dobu neurčitou
smlouvu o nájmu dopravního prostředku
dle platného ceníku
faktury jsou splatné 30 dnů od data vystavení
1S-53-2009 – smlouva nájemní
od 01. 10. 2009 na dobu neurčitou
2
pronájem čistírny odpadních vod na parcele č. 315 o výměře 239 m
dohodou
faktury jsou splatné 30 dnů od doručení faktury

PRODECO, a.s.
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Platnost:
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2012/034/Tu – smlouva o dílo
od 02. 03. 2012 do 29. 06. 2012
Dodatečná instalace 2 ks vyústění vzduchových děl na drtiči D45
dohodou
splatnost 35 dnů od doručení
2012/0044/Tu – smlouva o dílo
od 19. 03. 2012 do 14. 04. 2012
Výroba, dodání a montáž dílů pro rekonstrukci dopadového lože pasu C3 na
rýpadle SchRs 1320/4x30 - UČS 1
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/0050/Bí – kupní smlouva
od 28. 03. 2012 do 15. 05. 2012
Výroba klece KD ZP 10 000 dle v.č. 2VS26438
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dohodou
splatnost 35 dnů od doručení
2012/0051/Bí – smlouva o dílo
od 28. 03. 2012 do 15. 06. 2012
Demontážní a montážní práce a ustavení záběru pohonu otáčení zakladače
ZP 10000/Z81 na akci „Oprava kulové dráhy zakladače ZP 10000/Z81“
dohodou
splatnost 35 dnů od doručení
2012/102/Tu – smlouva o dílo
od 28. 03. 2012 do 15. 02. 2013
Výrobní a projektová dokumentace pro strojní část (vč. části stavební a
separátoru kovů) k dílu „Výstavba nového 3. uhelného odtahu na SD, DNT“
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/0149/Bí – smlouva o dílo + dodatek č.1
od 23. 08. 2012 do 30. 11. 2012
Demontážní a montážní práce strojní a OK - Obnova pohonů pásů SM na ZP
5500.5/Z79
dohodou
splatnost 35 dnů od doručení
2012/0150/Bí – smlouva o dílo
od 23. 08. 2012 do 12. 10. 2012
Obnova pohonů pásů SM na ZP 5500.5/ZP79 – repase hnacího bubnu pásu
na spojovacím mostě dle sestavného výkresu č. V004247_0 včetně
V004245_0 a V004246_0
dohodou
splatnost 35 dnů od doručení

VÚHU a.s.


Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:

Cena:
Způsob úhrady:

2012/021/Tu – smlouva o dílo
od 20. 01. 2012 do 29. 02. 2012
Přezkoumání a kompletace technické dokumentace pro posouzení shody na
zakázce „Modernizace shazovacího vozu - SV č. 33“ vč. spolupráce při
vypracování návrhu „ES prohlášení o shodě“
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení

SD – KOMES, a.s.








Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
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Platnost:
Předmět:
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Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
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Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:

2010/125/Bí – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 22. 10. 2010 do 30. 06. 2012
Dopravní pás OLDP 2200 mm ST 2500/16+8 – 6234 m
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2011/075/Bí – kupní smlouva
od 28. 06. 2011 do 29. 02. 2012
Rekonstrukce zauhlování lokality Tisová – dodávka dopravníkových pásů
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2011/121/Bí – kupní smlouva + dodatek 1,2
od 26. 08. 2011 do 15. 06. 2012
Dodávka ložisek PLC 812-10
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2011/124/Bí – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 01. 11. 2011 do 25. 04. 2012
Konečné postavení DPD 1.SŘ v severních svazích na DB - pásmo
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Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:



Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:





Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:

Cena:
Způsob úhrady:
 Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
 Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:

dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2011/130/Bí – kupní smlouva + dodatek č. 1
od 22. 11. 2011 do 01. 08. 2012
Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300 na DB
– pásmo - ÚČS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/012/Bí – smlouva o dílo + dodatek č. 1
od 13. 01. 2011 do 25. 04. 2012
Dodávka dopravního pásma pro PD 511 v rámci zakázky „Nová kompletní
linka PD TC2 pro rýpadlo KK 1300 - 2.SŘ“
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/063/Bí – kupní smlouva
od 30. 03. 2012 do 30. 04. 2012
Přídavné napínání PD 712 a PD 714 – Dopravní pásmo P2500/4+1 š. 2000 m
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/065/Bí – kupní smlouva
od 30. 03. 2012 do 30. 04. 2012
Přídavné napínání PD 712 a PD 714 - Ložisko soudečkové 2řadé 23260
W33M (ZKL) - 8 ks a 22228KW33M (ZKL) - 4 ks, upínací pouzdro H3128
(ZVL) - 4 ks
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení
2012/097/Tu – kupní smlouva
od 30. 10. 2012 do 19. 11. 2012
Výstavba nového 3. uhelného odtahu PT – dodání dopravního pásma
dohodou
splatnost 45 dnů od doručení
2012/124/Bí – smlouva o dílo
od 15. 07. 2012 do 31. 07. 2012
Dodávka ložisek a pouzder na akci "Modernizace a opravy DPD 1600 mm PD 172,174,"
dohodou
splatnost 30 dnů od doručení

SD – Kolejová doprava, a.s.


Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:

2012/157/Tu – smlouva o dílo + příloha č. 1,2,3,4 + dodatek č. 1
od 26. 09. 2012 do 31. 10. 2012
Realizace dočišťování zařízení vagonů na hlubinném zásobníku
dohodou
splatnost 21 dnů od doručení

SD – Rekultivace, a.s.






Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Smlouva č.:

2011/020/Bí – smlouva o sdružení – součástí smlouvy o dílo 2011/101/Bí
od 22. 07. 2011 do 30. 06. 2012
Konečné postavení DPD 1.SŘ v severních svazích DB
dohodou
2012/042/Bí – smlouva o sdružení – součástí smlouvy o dílo 2011/043/Bí
od 02. 03. 2012 do okamžiku zániku veškerých závazků z příslušné smlouvy
o dílo
Nakládací místo dočasné vnitrozávodové přepravy prachového uhlí z ÚUL
dohodou
2012/141/Bí – smlouva o sdružení – součástí smlouvy o dílo 2011/142/Bí
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Platnost:
Předmět:
Cena:

od 09. 08. 2012 do okamžiku zániku veškerých závazků z příslušné smlouvy
o dílo
Rekonstrukce špičky kolesa KU 800.18/K99
dohodou

ČEZ, a.s.




Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:
Smlouva č.:
Platnost:
Předmět:
Cena:
Způsob úhrady:

2011/069/Bí – smlouva o dílo + dodatek č. 1
od 30. 06. 2011 do 24. 04. 2012
UČS 1 - Rekonstrukce zauhlování lokality Tisová
UČS 2 - Rekonstrukce zauhlování lokality Tisová
dohodou
splatnost 21 dnů od doručení
2012/155/Tu – smlouva o dílo
od 11. 09. 2012 do 27. 09. 2012
Oprava spodní hrany vyhrnovacího stolu hlubinného zásobníku
dohodou
splatnost 21 dnů od doručení

Legenda: SD - 1.strojírenská, a.s. jako poskytovatel plnění
SD - 1.strojírenská, a.s. jako příjemce plnění
Poznámka: protiplněním se rozumí cena
6. Jiné vztahy
Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob
V roce 2012 nebyly v zájmu propojených osob učiněny žádné právní úkony.
Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata
nebo uskutečněna ovládanou osobou
V roce 2012 nebyla v zájmu či na popud uvedených osob přijata ani uskutečněna
žádná opatření.
Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou
V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na
hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním období.
7. Ostatní informace
5.1. Důvěrnost údajů
S ohledem na povinnost zachovat obchodní tajemství není možné v této Zprávě
zveřejnit ceny, které byly sjednány v rámci výše uvedených smluv.
5.2. Použité zkratky
ÚDUT
Úpravna a drtírna uhlí Tušimice
ND
náhradní díly
DPD
dálková pásová doprava
PD
pasový dopravník
DNT
Doly Nástup Tušimice
DB
Doly Bílina
UČS
ucelená část stavby
PS
poháněcí stanice
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SV
PÚ
PVZ
OLDP
TC2
KV
ČS
HMGS
OK
OČV

shazovací vůz
provozní úsek
pasový vůz zakládací
ocelolankový dopravní pas
technologický celek řady 2
kolesový výložník
čerpací stanice
homogenizační skládka
ocelová konstrukce
odvodnění a čištění vod

8. Závěr
Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním
obchodním základě, nevznikla společnosti SD – 1.strojírenská, a.s. z důvodu existence
ovládajících vztahů žádná majetková újma.
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
odpovídají skutečnosti a že žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné
posouzení společnosti, nebyly opomenuty či zkresleny.
Text této zprávy zpracovaný statutárním orgánem byl jím projednán a schválen dne
08. 03. 2013 na zasedání představenstva společnosti. Zpráva bude též předložena
k přezkoumání dozorčí radě, která se k této zprávě vyjádří a podá informaci o
přezkoumání této zprávy valné hromadě společnosti.

Ing. Josef Zetek
předseda představenstva

Ing. Pavel Sluka
místopředseda představenstva
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Ing. Josef Böhm
člen představenstva

27. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
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SD – 1.strojírenská, a.s. k 31. 12. 2012
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
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SD – 1.strojírenská, a.s. k 31. 12. 2012
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

56

SD – 1.strojírenská, a.s. k 31. 12. 2012
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
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SD – 1.strojírenská, a.s. k 31. 12. 2012
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
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1. Popis společnosti
SD – 1.strojírenská, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 29.
10. 2001 a sídlí v ul. Důlní čp. 437, Bílina, PSČ 418 01, Česká republika, identifikační číslo
254 37 127. Hlavním předmětem její činnosti jsou opravy a údržba těžební technologie.
Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí
nad Labem v oddíle B, vložka 1387. V roce 2012 zapsala společnost do obchodního rejstříku
změny týkající se personálního složení dozorčí rady a představenstva.
Jediným akcionářem společnosti jsou Severočeské doly, a.s. a mateřskou společností celé
skupiny je ČEZ, a. s.
Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.
Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou
společností.
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2012:
Představenstvo (Jednatelé)
Předseda:
Ing. Josef Zetek
Místopředseda: Ing. Pavel Sluka
Člen:

Ing. Josef Böhm

Dne 31. 03. 2012 skončilo funkční období Ing. Josefa Böhma, který byl znovu zvolen členem
představenstva společnosti od 01. 04. 2012.
Dozorčí rada
Předseda:

Ing. Jiří Neruda

Místopředseda: Ing. Jiří Zahradník
Člen:

Ing. Antonín Vincenc

Člen:

Zbyněk Kubát

Člen:

Milan Šantora

Člen:

Aleš Zerzánek

K 30. 04. 2012 byli z funkce členů dozorčí rady odvoláni Ing. Martin Lendvorský a Ing. Eva
Petríková a k 01. 05. 2012 byli členy dozorčí rady zvoleni Ing. Jiří Zahradník a Aleš
Zerzánek. K 31. 05. 2012 byl odvolán z funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Antonín
Vincenc a nově byl k 01. 06. 2012 zvolen místopředsedou dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník.
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 29. 10. 2001 bylo
stanoveno složení představenstva akciové společnosti totožné s managementem.
Základní organizační struktura společnosti je následující:
a) Správa společnosti,
b) Provoz Bílina,
c) Provoz Tušimice.
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Správa společnosti zajišťuje řízení celé společnosti, o čemž vypovídá i její členění na:
- úsek ředitele společnosti,
- úsek výrobně technického náměstka,
- úsek ekonomicko-personálního náměstka.
Oba provozy jsou metodicky a věcně podřízeny Správě společnosti a jejich členění na
hospodářská střediska je dáno specifickými činnostmi, které jsou jednotlivými hospodářskými
středisky zabezpečovány.
Pravomoci a odpovědnost jsou dány obecnou legislativou a interními řídícími dokumenty,
z nichž je v tomto směru nejdůležitějším Organizační řád společnosti.

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka nekonsolidovaná byla připravena podle zákona o účetnictví a
prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2012 a 2011.

3. Obecné účetní zásady
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a
2011 jsou následující:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2012 a 2011 je odepisován do nákladů
rovnoměrně po dobu 3,5 roku.
b) 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.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které
zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další
finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2012 a 2011 se odepisuje po dobu
ekonomické životnosti.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací
cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
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Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Stavby

Počet let (od-do)
20 – 50

Stroje, přístroje a zařízení

3,5 – 14,5

Dopravní prostředky

3,5 – 14,5

Inventář

3,5 – 7,5

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7,5

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

-

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
d) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby materiálu, náhradních dílů
a pohonných hmot jsou oceňovány v pořizovacích cenách, tj. včetně vedlejších nákladů na
pořízení (dopravné, provize, poštovné, clo apod.). Tyto ceny jsou uvedeny v kmenovém
souboru podsystému zásobování Severočeských dolů a.s. Výdej zásob ze skladu se oceňuje
v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. Zásoby vytvořené vlastní činností jsou
oceňovány ve výši skutečných vlastních nákladů. Polotovary vlastní výroby a výrobky jsou
oceňovány shodným způsobem jako nedokončená výroba. Zásoby pořízené bezplatně,
nalezené zásoby (inventarizační přebytky), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby nebo
jiné činnosti podle odborného odhadu jejich užitné hodnoty. Nevyfakturované dodávky jsou
oceňovány podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem.
O zásobách společnost účtuje způsobem B.
Výrobky a nedokončená výroba se oceňují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují
ostatní prvotní a druhotné náklady mimo nákladů správní režie a jsou rozvrhovány na základě
plánovaného objemu výkonů.
e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění případných pochybných pohledávek se
snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.
f) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského
soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny
základního kapitálu.
Společnost má vytvořený rezervní fond, v souladu s obchodním zákoníkem, tj. ve výši 20 %
základního kapitálu.
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g) Cizí zdroje
Společnost vytváří rezervy na záruční opravy podle interního řídícího dokumentu, který je
v souladu se zákonem o účetnictví a účetními standardy.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
h) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke
dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem
platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného
roku.
i) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto
odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů
odlišovat.
j) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá 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.).
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými
hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu
s přihlédnutím k období realizace.
l) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je
zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o
skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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4. Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Software

Počáteční
zůstatek
1 426

-

-

Konečný
zůstatek
1 426

Přírůstky

Vyřazení

Celkem 2012

1 426

-

-

1 426

Celkem 2011

1 310

116

-

1 426

Vyřazení

Konečný
zůstatek

OPRÁVKY
Počátečn
í zůstatek

Odpisy

Účetní
hodnot
a
69

Software

-1 297

-60

-1 357

Celkem 2012

-1 297

-60

-1 357

69

Celkem 2011

-1 205

-92

-1 297

129

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2012 a
31. 12. 2011 v pořizovacích 1 164 tis. Kč a 914 tis. Kč.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
-

-

-

Konečný
zůstatek
6 728

64 555

-

-

1 964

66 519

154 707

-

-1 027

20 841

174 521

22 360

-

-645

4 711

26 426

5 060

-

-296

851

5 615

10

28 482

-

-28 367

125

4 140

4 686

-7 392

-

1 434

Celkem 2012

257 560

33 168

-9 360

-

281 368

Celkem 2011

234 414

53 351

-30 205

-

257 560

Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář

Počáteční
zůstatek
6 728

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Pozemky

Odpisy

Prodeje,
likvidace

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Převody

Účetní
hodnota

-

-

-

-

-

-

6 728

-2 835

-1 494

-

-

-

-4 329

62 190

-102 413

-13 072

-

1 027

-

-114 458

60 063

-10 613

-1 918

-

645

-

-11 886

14 540

-4 045

-409

-

296

-

-4 158

1 457

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

125

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

1 434

Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář

Celkem 2012

-119 907

-16 892

1 968

-134 831

146 537

Celkem 2011

-105 706

-15 502

1 301

-119 907

137 653

K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v
rozvaze činila v pořizovacích cenách 33 265 tis. Kč a 29 680 tis. Kč.
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5. Zásoby
K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 zásoby činily 187 636 tis. Kč a 104 393 tis. Kč. Hlavní složkou
zásob jsou zásoby materiálu a zásoby nedokončené výroby a polotovarů a nedokončených
zakázek tvořených ve vlastní režii. Materiálové zásoby tvoří zůstatky pohonných hmot
v nádržích, výdejny nářadí, ochranných pomůcek a nespotřebovaný materiál. Materiál k
31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 činil 7190 tis. Kč a 7 762 tis. Kč. V roce 2012 společnost poskytla
2 393 tis. Kč zálohu na zásoby zahraničnímu dodavateli.
Nedokončená výroba dle druhu zakázek (v tis. Kč):
Zůstatek
31. 12. 2012
94 773

Zůstatek
31. 12. 2011
19

mateřská společnost

49 756

73 930

externí

33 400

21 764

107

873

17

45

178 053

96 631

dceřiné společnosti

reklamační řízení
NV drobného a dlouhodobého majetku
Celkem

6. Pohledávky
K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 pohledávky z obchodních vztahů činily 117 497 tis. Kč a
87 656 tis. Kč. Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 17).
K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 0 tis. Kč a 73 tis. Kč.
K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 krátkodobé poskytnuté zálohy činily 47 367 tis. Kč a 215 009
tis. Kč. Zálohy za spřízněnými osobami (viz bod 17).
Dohadné účty aktivní zahrnují především pohledávky z odpovědnosti za škody neuzavřených
k 31. 12. 2012 a pohledávky za pojišťovnou před vypořádáním pojistné události – odškodnění
pracovních úrazů a škodních případů neuzavřených k 31. 12. 2012.
Jiné pohledávky tvoří pohledávky za zaměstnanci.

7. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je tvořen zejména peněžními prostředky v hotovosti a na
bankovních účtech. K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 měla společnost následující zůstatky účtů
144 315 tis. Kč a 56 165 tis. Kč. Z toho je 5 719 tis. Kč na běžných účtech a 138 502 tis. Kč
na spořicím účtu.

8. Ostatní aktiva
Náklady příštích období zahrnují především náklady na certifikaci systému managementu
jakosti a certifikaci procesu svařování, smluvní pojištění vozidel a propagaci společnosti,
předplatné tisku a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. K
31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 náklad příštích období činily 280 tis. Kč a 1 772 tis. Kč.
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9. Vlastní kapitál
Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Počet akcií
Základní kapitál
Zákonný rezervní fond
Ostatní fondy
Výsledek hospodaření
minulých let
Hospodářský výsledek
běžného účetního
období

Zůstatek
k 31. 12. 2010
67
67 000
13 400
4 299

5 537

-4 772

Zůstatek
k 31. 12. 2011
67
67 000
13 400
5 064

52 923

-

-

42 253

37 475

-42 253

Zvýšení

Snížení

4 633

-4 775

Zůstatek
k 31. 12. 2012
67
67 000
13 400
4 922

52 923

-

-

52 923

37 475

59 348

-37 475

59 348

Zvýšení

Snížení

Základní kapitál společnosti se skládá z 67 akcií na jméno v listinné podobě plně upsaných a
splacených, s nominální hodnotou 1 000 tis. Kč.
Ostatní fond zahrnuje sociální fond, který je zdrojem pro financování sociálních nároků a
potřeb zaměstnanců společnosti, sjednaných v kolektivní smlouvě.
Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 10. 4. 2012 a 4. 4. 2011
bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2011 a 2010 (v tis. Kč):
Zisk roku 2011
Příděl do sociálního fondu
Výplata dividend
Převod do nerozděleného zisku

37 475
4 633
32 842
-

Zisk roku 2010
Příděl do sociálního fondu
Výplata dividend
Převod do nerozděleného zisku

42 253
5 537
36 716
-

10. Rezervy
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy

Zůstatek
k 31. 12. 2010

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2011

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2012

Ostatní

1 895

1 396

-875

2 416

3 180

-541

5 055

Ostatní rezervy jsou tvořeny na záruční opravy v souladu s interním řídícím dokumentem.

11. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky – jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem ve výši 8 361 tis. Kč.
Společnost pokračovala v účtování o odložené dani z titulu rozdílů odlišného pohledu
účetního a daňového na určité položky v účetnictví. Při výpočtu odložené daně byla využita
hodnota sazby daně z příjmu právnických osob pro rok 2012, tj. 19 % (viz bod 13).
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12. Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 činily 119 486 tis. Kč a 77 610
tis. Kč.
Závazky k zaměstnancům k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 činily 13 471 tis. Kč a 12 091 tis. Kč.
Jedná se převod mezd a náhrad na účty zaměstnanců.
Společnost k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 eviduje 8 599 tis. Kč a 7 486 tis. Kč splatných
závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.
Stát – daňové závazky k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 činily 26 212 tis. Kč a 1 747 tis. Kč.
Krátkodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 činily 256 790 tis. Kč a 329 082 tis.
Kč.
Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky služeb, nevyplacenou
dovolenou, prémie a odměny včetně pojistného, nevyplacené náhrady za odškodnění
pracovního úrazu a jsou účtovány do období, do kterého časově a věcně přísluší. K 31. 12.
2012 a 31. 12. 2011 činily 7 982 tis. Kč a 5 771 tis. Kč.
Jiné závazky k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 činily 304 tis. Kč a 274 tis. Kč. Obsahují obstávky,
příspěvky OO, půjčky a nájemné.
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 17).

13. Daň z příjmů – (tis. Kč)
2012
72 856

2011
46 157

-3 361

-5 769

2 639

521

70

56

Ostatní (např. dary, odchodné, manka a škody)
Zdanitelný příjem

1 742
73 946

1 265
42 230

Sazba daně z příjmu
Splatná daň před slevou

19 %
14 050

19 %
8 024

-387

-409

-236

-7

13 427

7 608

Zisk před zdaněním
Nezdanitelné výnosy
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Tvorba a zúčtování opravných položek, netto
Tvorba a zúčtování daňově neuznatelných rezerv, netto
Účetní a daňová zůstatková cena vyřazeného majetku
Tržby z prodeje majetkových účastí

Sleva na dani
Srážková daň z depozitních směnek
Úprava daně minulých let
Splatná daň
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):
2012

2011

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený
daňový
závazek

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený
daňový
závazek

-

-9 686

-

-8 981

Rezervy

961

-

459

-

Ostatní

364

-

242

-

Celkem

1325

-9 686

701

-8 981

Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku
Ostatní přechodné rozdíly:

Netto

-8 361

-8 280

14. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
Společnost měla k 31. 12. 2012 v evidenci majetek a závazky, které nejsou vykázány
v rozvaze ve výši 4 865 tis. Kč. Majetek nevykázaný v rozvaze zahrnuje majetek najatý a
zapůjčený externími dodavateli a majetek zapůjčený ve skupině, platební karty, čipové karty
na stravování a docházku, magnetické karty pro provoz vozidel a strojních zařízení,
pohledávky za manka a škody odepsané pro nedobytnost.

15. Výnosy
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
2012

2011

Domácí
1 367 293

Zahraniční
-

Domácí
943 316

Zahraniční
-

17 606

52

68 756

-

Odborné kurzy

556

-

732

-

Ostatní služby

530

-

504

-

1 385 985

52

1 013 308

-

Strojírenské služby
Vlastní výrobky

Výnosy celkem

Převážná část výnosů společnosti za rok 2012 je soustředěna na tři hlavní zákazníky
Severočeské doly, a.s., ČEZ, a. s., a PRODECO, a.s., v odvětví výroby ocelových konstrukcí,
oprav a udržování těžební technologie.
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16. Osobní náklady
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2012

607

5

192 060

5 449

184 470

5 962

67 876

1 853

64 945

2 027

6 912

47

6 537

50

266 848

7 349

255 952

8 039

Celkový počet
zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

2011
Celkový
počet
zaměstna
nců
605

Členové
řídících orgánů

Členové
řídících orgánů
5

V roce 2012 a 2011 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů
odměny v celkové výši 1 404 tis. Kč a 1 404 tis. Kč.

17. Informace o spřízněných osobách
V roce 2012 a 2011 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky a
zálohy. Ostatní plnění v peněžní formě spočívají v penzijním připojištění placené
zaměstnavatelem členům statutárních orgánů ve výši 32 tis. Kč, penzijním připojištění
placené zaměstnavatelem členům dozorčí rady z řad zaměstnanců ve výši 12 tis. Kč,
penzijním připojištění placené zaměstnavatelem členům řídících orgánů ve výši 44 tis. Kč.
Další výhody spočívají v použití automobilů. Ze sledovaného okruhu se jedná o 11
zaměstnanců, kterým společnost poskytla motorové vozidlo k použití i pro soukromé účely
v režimu podle § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zálohy poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2012

2011

PRODECO, a.s.

1 089

-

SD - Rekultivace, a.s.

-

35 338

SD - KOMES, a.s.

-

57 000

1 089

92 338

Celkem

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Severočeské doly a.s.
PRODECO, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
Celkem

2012

2011

112 345

86 773

1 628

183

44

70

-

-

114 017

87 026
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Společnost běžně prodává výrobky a služby spřízněným osobám jako běžnou součást
obchodní činnosti společnosti. Prodeje činily (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2012

2011

1 200 609

954 065

123 385

-

37 703

44 255

SD - Autodoprava, a.s.

377

306

SD - Rekultivace, a.s.

14

20

637

15

1 362 725

998 661

Severočeské doly a.s.
ČEZ, a. s.
PRODECO, a.s.

SD - Kolejová doprava, a.s.
Celkem

Zálohy přijaté od spřízněných osob (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
PRODECO, a.s.
Severočeské doly a.s.

Zůstatek

Zůstatek

31. 12. 2012

31. 12. 2011

151 680

67 000

70 544

177 378

-

84 697

222 224

329 075

ČEZ, a. s.
Celkem

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2012

2011

Severočeské doly a.s.

13 848

12 002

SD - Autodoprava, a.s.

8 934

7 043

164

45

SD - Kolejová doprava, a.s.

-

43

SD - Rekultivace, a.s.

-

6 419

ČEZ Logistika, s.r.o.

-

6 194

VÚHU, a.s.

-

538

22 946

32 284

SD - KOMES, a.s.

Celkem
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Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní
činnosti společnosti. Nákupy činily (tis. Kč.):
Spřízněná osoba

2012

2011

SD - Rekultivace, a.s.

165 540

5 719

Severočeské doly a.s.

155 451

213 081

SD - KOMES, a.s.

153 259

89 438

43 058

38 568

1 299

-

54

-

ČEZ, a. s.

2

-

SD - Kolejová doprava, a.s.

1

45

-132

5 162

75

448

518 607

352 461

SD - Autodoprava, a.s.
PRODECO, a.s.
MARTIA a.s.

ČEZ Logistika, s.r.o.
VÚHU, a.s.
Celkem

18. Významné položky zisků a ztrát
Položka služby tvoří především náklady na kooperace a subdodávky pro zakázky. (v tis. Kč)
Služby

2012

2011

Kooperace – externí

488 321

272 824

Kooperace – skupina SD

174 214

10 348

Nájemné vozidel – dcery

34 389

33 607

Ostatní

20 104

22 834

Celkem

717 028

339 613

Ostatní provozní výnosy tvoří předpisy nároku náhrad na odstranění škod od pojišťovny a
fyzických osob, odškodnění pracovních úrazů od pojišťovny.
Ostatní provozní náklady tvoří především zákonné úrazové pojištění, pojištění motorových
vozidel a majetku, pojištění odpovědnosti organizace za škody, pojištění manažerů, povinné
členské příspěvky a poskytnuté dary.
Ostatní finanční náklady tvoří bankovní poplatky a kurzové ztráty.
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19. Přehled o peněžních tocích (viz příloha)
Společnost zpracovává výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Peněžní ekvivalenty
zahrnují peníze, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek.

20. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz bod 9)

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:

Osoba odpovědná za
účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

20.2.2013

Ing. Josef Zetek

Ing. Josef Böhm

Lenka Englerová
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SD – 1.strojírenská, a.s. k 31. 12. 2012
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
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28. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI
Název společnosti:
Sídlo:
Právní forma:

SD – 1.strojírenská, a.s.
ul. Důlní čp. 437, 418 01 Bílina
akciová společnost

Vznik společnosti:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Zapsáno v obchodním rejstříku:

29.10.2001
25437127
CZ25437127
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1387

Telefonní spojení:
Faxové spojení:
Bankovní spojení:
Internet:
E-mail:

+420 417 804 911 (sekretariát)
+420 417 804 912
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-7667150287/0100
http://www.prvnistrojirenska.cz
info@sd1s.cz
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