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B.

EHLED VYBRANÝCH VÝSLEDK SPOLE NOSTI

E kon om i c ko f i na n ní uka z a t e l e
Fyzický po et zam stnanc k 31.12.
Tržby
Zisk p ed úroky, zdan ním, odpisy a amortizací
Provozní výsledek hospoda ení
istý zisk
Celková aktiva
Vlastní kapitál
Investice
Provozní cash flow
Oborové uka z a t e le
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za služby
Nedokon ená výroba

j e dnot ka
osoby
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K

tis. K
tis. K
tis. K
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2004
2005
2006
70
71
73
195 553
852 026 1 366 282
21 783
33 388
37 917
16 454
27 502
31 952
7 528
17 338
20 352
889 278 1 066 205
678 977
41 337
58 254
78 316
944
12 300
4 687
-31 154
13 761
54 133

2007
2008
69
69
248 132
502 872
22 456
50 671
11 644
44 280
5 927
44 603
757 382 1 681 390
83 888
128 101
1 719
9 574
-155 835
526 694

31 013
164 540
84 621

92 792
155 340
44 750

59 188
124 034
792 838 1 242 248
137 374
23 731

66 507
436 365
298 376

C. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2008 A 2009 DO UZÁV RKY VÝRO NÍ ZPRÁVY
Hlavní události roku 2008
Leden
podepsána smlouva o dílo s firmou NOEN a.s. na provedení montáží strojních a
ocelových konstrukcí, dodávku a montáž hydrauliky a mazání, provedení nát ru a
lešení p i stavb zaklada e ZPDH 6300.1-CZ
kone né vyú tování vzájemných závazk a pohledávek se spole ností Thyssen
Krupp Fördertechnik GmbH v souladu s dohodou uzav enou p i íjnovém jednání.
PRODECO, a.s. uhradilo na základ obdržené faktury sjednaný doplatek a
spole nost Thyssen Krupp Fördertechnik GmbH vystavila záv re nou bilan ní
fakturu
místop edseda p edstavenstva Ing. Daniel Mach se vzdal k 31.01.2008 lenství
v p edstavenstvu spole nosti, dozor í rada vzala tuto skute nost na v domí a zvolila
nového lena p edstavenstva Ing. Pavla Malinu s ú inností od 01.02.2008
ezen
ukon ení zakázky „Rekonstrukce dopravních cest na zaklada i ZP 6600.20“ pro
Severo eské doly a. s., Doly Bílina
Duben
ukon ení zakázky „Oprava PS kolesa rypadla K 10000“ pro Severo eské doly a.s.,
Doly Bílina
Kv ten
edán provád cí projekt elektro zaklada e ZPDH 6300.1-CZ pro Severo eské
doly a.s., Doly Bílina
podepsána smlouva o dílo s firmou První elektro, a.s. na provedení kompletní
dodávky a montáže elektro p i stavb zaklada e ZPDH 6300.1-CZ
schválení ro ního rozpo tu na rok 2008
erven
získání zakázky „Generální oprava zaklada e ZP 2500.2“ pro Sokolovskou uhelnou,
právní nástupce, a.s.
získání zakázky „Obnova zaklada e ZP 3500.8“ pro Severo eské doly a. s., Doly
Nástup Tušimice
ervenec
prob hlo p evzetí montážního místa Jana v Duchcov pro výstavbu zaklada e ZPDH
6300.1-CZ pro Severo eské doly a.s., Doly Bílina
ukon ení zakázky „P eložka vedení 35kV – Libouš“ pro Severo eské doly a. s., Doly
Nástup Tušimice
Srpen
ukon ení zakázky „Vým na úklidové techniky pod t ídírnou druh a nakládacím
zásobníkem“ pro Severo eské doly a.s., Doly Bílina
ukon ení zakázky „Rekonstrukce korýtkovosti pásového dopravníku na hrubé
ídírn “ pro Severo eské doly a.s., Doly Bílina
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ukon ení zakázky „Vým na 1 ks stávajícího vlnonap ového t ídi e“ pro Severo eské
doly a.s., Doly Bílina
úsp šné absolvování recertifika ního auditu integrovaného systému managemetu
Zá í
zahájena montáž zaklada e ZPDH 6300.1-CZ pro Severo eské doly a.s., Doly Bílina
ukon ení zakázky „Stavba Libouš – Pásový dopravník 263, Pásový dopravník 264“
pro Severo eské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, I.etapa
ukon ení zakázky „Modernizace shazovacího vozu pro Pásový dopravník 205“ pro
Severo eské doly a. s., Doly Nástup Tušimice
ukon ení akce „Centrální mazání podvozk PVZ 1, PVZ 32, PVZ 13, PVZ 28“ pro
Severo eské doly a. s., Doly Nástup Tušimice
zm na akcioná ské struktury – Severo eské doly a.s. se staly jediným akcioná em
spole nosti
íjen
ukon ení stavby „Generální oprava zaklada e ZP2500.4 na Sokolovské uhelné,
právní nástupce, a. s.
edána výrobní dokumentace kabelového vozu pro Kosovo
ukon ení zakázky „Rekonstrukce Pásového dopravníku 120 – Libouš“ pro
Severo eské doly a. s., Doly Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „Dopadové lože pojízdného dopravníku PD 26“ pro Severo eské
doly a. s., Doly Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „Vým na roštu malého krá ivého podvozku zaklada e ZP
6600/17“ pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.
zm ny v personálním obsazení dozor í rady v souvislosti se zm nou akcioná ské
struktury
Listopad
obhájení zna ky CZECH MADE za služby pro oblast „Dodávky a servis d lních
velkostroj , skládkových stroj a dálkové pásové dopravy“
ukon ení zakázky „Modernizace kladení kabel 6 kV na KSS1 pro Severo eské
doly a.s., Doly Nástup Tušimice
ukon ena strojní montáž hlavního podvozku zaklada e ZPDH 6300.1-CZ
ukon ení zakázky „Obnova TSN – DNT Libouš“ pro Severo eské doly a.s., Doly
Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „Rekonstrukce technologického mostu „P“ pro Severo eské doly
a.s., Doly Bílina
ukon ení zakázky „Náhradní díly pro K 1000 – 100 ks list talí e“ pro Severo eské
doly a.s., Doly Bílina
ukon ení zakázky „ erpací stanice S 96 - Lom Libouš“ pro Severo eské doly a.s.,
Doly Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „Úprava vstup PS kolesa K 2000 – K 101“ pro Severo eské doly
a.s., Doly Bílina
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Prosinec
ukon ení zakázky „Obnova zaklada e ZP 3500.8“ pro Severo eské doly a.s., Doly
Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „V azení kruhadla na rýpadlo SchRs 1320/4x30“ pro Severo eské
doly a.s., Doly Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „Prodloužení odtahových Pásových dopravník 1200mm“ pro
Severo eské doly a.s., Doly Bílina
ukon ení zakázky „Rekonstrukce Pásového dopravníku 122 – Libouš“ pro
Severo eské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „Prodloužení Pásového dopravníku 2200mm na 1. skrývkovém
ezu“ pro Severo eské doly a.s., Doly Bílina
ukon ení zakázky „Obnova sírom ru SOLAS na DNT“ pro Severo eské doly a.s.,
Doly Nástup Tušimice
ukon ení zakázky „Instalace nového výtahu na TD“ pro Severo eské doly a.s., Doly
Bílina
podpis dodatku . 2 ke Kolektivní smlouv pro roky 2007 až 2009
schválení ro ního rozpo tu na rok 2009
Hlavní události roku 2009 do uzáv rky výro ní zprávy
Leden
doru eno rozhodnutí Finan ního ú adu v Teplicích obsahující dodate ný platební
vým r v souvislosti s ukon ením da ové kontroly za rok 2007, kterou ve dnech
31.07.2008 až 17.12.2008 provedl Finan ní ú ad v Teplicích
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D. DOPIS P EDSEDY P EDSTAVENSTVA
Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcioná i,
dovoluji si Vám p edložit výro ní zprávu za práv uplynulý rok 2008.
Pro spole nost PRODECO, a.s. se celý rok nesl, troufám si íci,
v p elomových zm nách.
Dne 26.09.2008 došlo ve spole nosti PRODECO, a.s. ke zm
vlastnické struktury. Spole nost Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s. p evedla svoji ást akcií odpovídající 49,5% podílu na
spole nosti PRODECO, a.s. na druhého akcioná e spole nost
Severo eské doly, a.s., která se tímto stala jejím jediným vlastníkem.
Ke dni 06.10.2008 byla dále provedena zm na ve struktu e orgán spole nosti. Jedná se
edevším o snížení po tu len Dozor í rady na 3 leny. S tím souvisí i zm na stanov
spole nosti, která byla v této souvislosti provedena. Novými leny Dozor í rady byli
v souladu s touto zm nou jmenováni Ing. Ji í Zahradník – finan ní editel a. s. Severo eské
doly, Ing. Pavel Va as – obchodní
editel a. s. Severo eské doly
a Ing. Ladislav Hanuška – vedoucí Technického odboru a. s. PRODECO jako volený
zástupce zam stnanc .
Veškerá rozhodnutí ve spole nosti jsou od 01.02.2008 projednávána novým
edstavenstvem spole nosti. Jeho leny jsou p edseda p edstavenstva Ing. Hynek
Mühlbach - výkonný editel a místop edseda p edstavenstva, Ing. Pavel Malina - obchodn
technický nám stek a místop edseda p edstavenstva a Ing. Petr Vorlí ek - ekonomicko
personální nám stek a len p edstavenstva.
Spole nost PRODECO, a.s., hospoda ila v roce 2008 s nadstandardn dobrými výsledky,
což lze ve stru nosti dokumentovat tím, že došlo ke zvýšení obratu, zisku a veškerých
zásadních ekonomických ukazatel . Celkové tržby spole nosti v roce 2008 inily
502 872 tis. K , hrubý zisk 60 684 tis. K a istý zisk 44 603 tis. K .
V záv ru roku 2006 došlo k uzav ení historicky nejvyššího kontraktu na dodávku ob ího
rypadla a zaklada e za více než dv miliardy korun pro Severo eské doly a.s. Spole nost
PRODECO, a.s. v nuje pln ní díl ích termín a zajiš ování jednotlivých etap realizace t chto
zakázek prioritní význam. Již v prosinci roku 2009 by m lo dojít k uvedení do provozu
nového zaklada e ZPDH 6300.1.
V roce 2008 probíhala ve spole nosti PRODECO, a.s. finální p íprava na realizaci zaklada e
pro Kosovskou energetickou spole nost (KEK). Tato zakázka byla získána již v roce 2007 ve
výb rovém ízení, které bylo vyhlášeno Evropskou agenturou na rekonstrukci zaklada e
A2RsB 4400.60 pro doly Sibovc West Mine spole nosti KEK. Vlastní rekonstrukce by m la
být ukon ena v zá í 2009.
V oblasti kvality bylo dosaženo dalšího cíle a tím je recertifika ní audit, integrovaného
systému ízení, skládajícího se ze systému managementu jakosti dle normy SN EN ISO
9001:2001, systému environmentálního managementu dle normy SN EN ISO 14001:2005 a
systému managementu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci dle normy SN OHSAS
18001:2008, který byl ve spole nosti proveden ve dnech 12. až 13. srpna 2008.
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Recertifika ní audit provedla auditorská a certifika ní spole nost SGS CZECH REPUBLIC
s.r.o. Na základ tohoto auditu získala spole nost certifikát systému ízení jakosti s platností
do srpna roku 2011.
Dne 12.11.2008 bylo spole nosti p edáno v Národním dom na Vinohradech v Praze
ocen ní v Programu eská kvalita. Toto ocen ní p edalo Sdružení pro Cenu eské
republiky za jakost a ov uje jím, že pro služby: dodávka a servis d lních velkostroj ,
skládkových stroj a dálkové pásové dopravy, je spole nost PRODECO, a.s. oprávn na
užívat zna ku CZECH MADE.
K dalším událostem v roce 2008 ve spole nosti lze také za adit vyškolení interních auditor
z ad vlastních zam stnanc . V návaznosti na toto školení byly v pr
hu roku provedeny
interní audity proces ízení spole nosti dle norem SN EN ISO 9001:2001, SN EN ISO
14001:2005, SN OHSAS 18001:2008 a dle vnit ních p edpis .
Po celý rok se již za ala realizovat celá ada díl ích projekt a program , které budou vést
k funk ní optimalizaci innosti spole nosti, tj. optimalizace pr
hu zakázky, aktualizace
vnitropodnikových sm rnic, optimalizace subdodavatelského systému a rozší ení
informa ního systému.
Rok 2008 byl také ve znamení investic do hlavní budovy spole nosti PRODECO, a.s. Byla
provedena instalace nové klimatizace, nové IP telefonní úst edny a celková rekonstrukce
elektrických rozvod a datových sítí.
V záv ru lze konstatovat, že stanovené nelehké úkoly pro rok 2008 byly spole nými silami
úsp šn spln ny.

Ing. Hynek Mühlbach
edseda p edstavenstva a výkonný editel
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E. ORGÁNY SPOLE NOSTI A JEJÍ MANAGEMENT
edstavenstvo (k 31.12.2008)
Ing. Hynek Mühlbach (*1961) p edseda p edstavenstva a výkonný editel spole nosti
Ing. Pavel Malina (*1960)
Ing. Petr Vorlí ek (*1974)

místop edseda p edstavenstva a obchodn technický
nám stek editele spole nosti
len p edstavenstva a ekonomicko personální nám stek
editele spole nosti

Dozor í rada (k 31.12.2008)
Ing. Ji í Zahradník (*1956)

p edseda dozor í rady

Ing. Pavel Va as (* 1962)

místop edseda dozor í rady

Ing. Ladislav Hanuška (*1953)

len dozor í rady

Management spole nosti (k 31.12.2008)
Ing. Hynek Mühlbach (*1961)

výkonný editel

Ing. Pavel Malina (*1960)

obchodn technický nám stek

Ing. Petr Vorlí ek (*1974)

ekonomicko personální nám stek
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE NOSTI
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU
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F. HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI
Výsledky hospoda ení
Zisk p ed a po zdan ní (tis. K )

2008
2007

44 603
5 927

60 684

13 544

2006

20 352

2005

17 338

2004

11 218
7 528

2003

9 529
10 161

27 676

25 097

výsledek hospoda ení p ed zdan ním

zisk po zdan ní

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním meziro
vzrostl o 348,05% a zisk po zdan ní byl
o 652,54% vyšší než v roce 2007 p i sou asném meziro ním zvýšení tržeb o 102,66%.
Hodnota aktiv k 31.12.2008 inila 1 681 390 tis. K , což je v porovnání se stavem
k 31.12.2007 o 924 008 tis. K více. V porovnání s p edcházejícím ú etním obdobím
hodnota dlouhodobého majetku vzrostla o 3 184 tis. K , hodnota ob žných aktiv vzrostla o
919 323 tis. K zejména z titulu:
- nár stu hodnoty nedokon ené výroby a polotovar (295 807 tis. K ),
- nár stu hodnoty dlouhodob poskytnutých záloh (119 600 tis. K ),
- poklesu hodnoty odložené da ové pohledávky (5 935 tis. K ),
- poklesu objemu pohledávek z obchodních vztah (11 485 tis. K ),
- nár stu hodnoty da ových pohledávek v i státu (6 807 tis. K ) p edevším z d vodu
zaplacených záloh na da z p íjm ,
- poklesu hodnoty krátkodob poskytnutých záloh (2 870 tis. K ),
- zvýšení objemu krátkodobého finan ního majetku (516 745 tis. K ). Finan ní majetek
spole nosti byl tvo en krátkodobým finan ním majetkem v celkové hodnot 602 760
tis. K a ostatními dlouhodobými cennými papíry a podíly v hodnot 220 tis. K .
Spole nost v roce 2008 ne erpala žádný úv r.
Majetek spole nosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními.
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Auditorské služby pro spole nost zajiš uje firma NEXIA PRAGUE a.s. formou pr
žných
audit a následn formou ov ení ro ní ú etní záv rky a též výro ní zprávy v etn zprávy o
vztazích mezi propojenými osobami.
Poradenské služby v oblasti integrovaného systému managementu zajiš ovala pro
spole nost firma AUROS PB s.r.o. formou pr
žných konzultací, vypracování analýz a
doporu ení s následnými interními audity.
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Vývoj hlavních ekonomických ukazatel
ukazat el
Rentabilita vlastního kapitálu, istá (ROE netto)
Rentabilita aktiv istá (ROA netto)
EBITDA
EBIT
EBIT marže
Celková likvidita
Krytí stálých aktiv
Stupe odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

jednotka
%
%
tis. K
tis. K
%
%
%
%

13

2004
19,94
1,16
21 783
16 454
8,41
94,80
50,13
48,95

2005
34,82
1,77
33 388
27 502
3,23
98,98
97,44
45,01

2006
29,80
2,33
37 918
31 953
2,34
110,24
179,86
47,19

2007
7,31
0,83
22 456
11 644
4,69
153,31
394,94
52,18

2008
42,08
3,66
50 671
44 280
8,81
104,68
139,64
52,88

G. POPIS A ZHODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI SPOLE NOSTI
Spole nost PRODECO, a.s. se na tuzemských i zahrani ních trzích dlouhodob etabluje
jako inženýrsko-projek ní a dodavatelský subjekt se specializací na t žební, energetické a
úpravárenské technologie. Více než padesátiletá tradice spole nosti a desítky dodaných
velkostroj a strojních za ízení vytvá í solidní základ pro perspektivní obchodní aktivity.
Dominantní zám r spole nosti je cílen zam en na oblast projektování, dodávek stroj a
za ízení „na klí “, inženýringu a doprovodných služeb a to p edevším pro hn douhelné
spole nosti Severo eské doly a.s., Mostecká uhelná a.s. a Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s.
V pr
hu roku 2008 byly dle podepsaných smluv zajiš ovány p edevším dodávky díl pro
zaklada ZPDH 6 300.1-CZ. V srpnu téhož roku byla zahájena jeho montáž s tím, že uvedení
do provozu se o ekává koncem roku 2009. V pr
hu roku 2008 se též kompletovala
zadávací dokumentace pro poptávku díl rýpadla KK 1 300, které má být zprovozn no
v polovin roku 2011. V záv ru roku byly podepsány kontrakty na dodávky hlavního
podvozku, spodní stavby, oto né desky, kulové dráhy, velkých p evodovek, tj. díl
s dlouhými pr
žnými výrobními lh tami.
Po uzav ení kontraktu na generální opravu zaklada e A2RsB 4 400 v Kosovu v roce 2007 na
základ vít zství v mezinárodním tendru vypsaném Evropskou agenturou pro obnovu,
v konkurenci sv tových firem (ABB, FAM, MAN-Takraf), byla v pr
hu roku 2008
zajiš ována pot ebná výrobní dokumentace, dodávka strojních díl a elektrosou ástí, v etn
ípravy smluvních vztah s hlavními subdodavateli díla. Zahájení opravy je plánováno od
01.03.2009. Tato významná zakázka otvírá perspektivu realizace dalších projekt v rámci
celkové obnovy a rozší ení dobývací techniky v Kosovu na dole Sibovc u Prištiny.
Spole nost opakovan usp la s vlastní koncepcí zvýšení rypné síly a dobývacího výkonu
kolesového rýpadla ady KU 300 a dokon uje realizace zakázek na rekonstrukci rypného
ústrojí velkostroj KU 300.15 na Dolech Bílina s uvedením do provozu v dubnu 2009 a KU
300.19 na Sokolovské uhelné a.s. s uvedením do provozu v b eznu 2009.
Dále byla provedena projek ní innost, v . zpracování výrobní dokumentace a zajišt ní
zahájení výroby hlavních díl pro generální opravu zaklada e ZP 2 500.2 provozovaného na
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., kdy oprava bude zahájena 01.05.2009.
Spole nost dlouhodob usiluje o rozší ení inženýrsko dodavatelských aktivit v oblasti
energetiky a zú ast uje se ve ejných obchodních sout ží vypsaných zejména zadavatelem
EZ, a. s. V roce 2008 se firma PRODECO, a.s. zú astnila výb rových ízení na Rekonstrukci
zauhlování a opravy vyhrnovacích vozík v D tmarovicích, Snížení prašnosti na vnit ním
zauhlování v Ledvicích, Komplexní obnova elektrárny Pruné ov II – zauhlování a vápencové
hospodá ství.
Krom dodávek velkostroj , za ízení pro povrchovou t žbu a úpravárenských technologií,
jejich generálních oprav a rekonstrukcí, spole nost nabízí zákazník m i d kladný a
komplexní servis založený na jejich individuálních pot ebách. Sou ástí tohoto servisu jsou
edevším dodávky náhradních díl , které tvo í významný podíl obchodních aktivit nejen
v tuzemsku, ale i v zahrani í. Spole nost dlouhodob dodává náhradní díly na tradi ní
zahrani ní trhy, p edevším do Ruska, Ukrajiny, Makedonie, ecka a Polska. Opakovan jsou
zajiš ovány dodávky náhradních díl na stroje a za ízení nejen provenience PRODECO, a.s.,
ale i ostatních výrobc dle individuálních požadavk zákazník .
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Vlastní innost spole nosti probíhá v souladu s procesním ízením. V srpnu 2008 firma
PRODECO na základ recertifika ního auditu systému ízení spole ností SGS CZECH
REPUBLIC s.r.o. získala certifikát systému ízení jakosti dle norem SN EN ISO 9001:2001,
SN EN ISO 14000:2005 a novelizované normy SN OHSAS 18001:2008 s platností do
srpna 2011. V listopadu roku 2008 spole nost obhájila zna ku CZECH MADE za služby pro
oblast „Dodávky a servis d lních velkostroj , skládkových stroj a dálkové pásové dopravy“.
Spole nost se v roli spolu ešitele ve spolupráci s Ústavem aplikované mechaniky Brno
podílela na ešení projektu výzkumu a vývoje Ministerstva pr myslu a obchodu R:
- v dubnu roku 2007 byl podepsán ty letý projekt výzkumu a vývoje MPO R . FTTA4/018 - „Moderní trendy zvyšování spolehlivosti za ízení pro povrchovou t žbu
užitkových nerost “ s finan ní podporou.
PRODECO, a.s. nemá žádnou organiza ní složku v zahrani í.
Vývoj struktury tr eb za výrobky a slu by
v letech 2004 a 2008 (tis.K )
2008
2007
2006
2005
2004
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1 000 000

dodávky a služby pro Severo eské doly a.s.
dodávky a služby pro dce iné spole nosti Severo eských dol a.s.
dodávky a služby pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.
dodávky a služby pro EZ, a. s.
dodávky a služby pro ostatní odb ratele
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H. STRATEGICKÉ ZÁM RY SPOLE NOSTI
Vývoj a další strategie spole nosti bude respektovat vizi a strategii Skupiny EZ.
Základním bodem strategických zám
spole nosti je vize stát se nejvíce inovativní
spole ností v oblasti dodávek produkt a služeb t žkého strojírenství v t chto 3 hlavních
kategoriích:
- nové t žební velkostroje pro Severo eské doly a.s. – Doly Bílina (tj. v sou asnosti
zejména zaklada e a rypadla typu TC 2, do budoucna pak p ípadn také nap .
velkostroje typu TC 1) a pro EZ a. s.
- obnova t žebních technologií pro pot ebu akcioná e a v rámci severo eského
hn douhelného revíru (tj. zejména rekonstrukce, modernizace, intenzifikace, generální
opravy, b žné opravy a údržba) a obnova technologie úpraven uhlí a stávajících
elektráren EZ a. s. (skládkové stroje, generální opravy, údržba, a jiné)
- služby – projekce, inženýring, dodávky náhradních díl pro velkostroje v rámci R i do
zahrani í, záru ní a pozáru ní servis, údržba, technická pomoc, aj.
V rámci strategického rozvoje spole nosti budou nejd ležit jšími aktivitami projekce,
realizace a inženýring, dodávky náhradních díl , servis a údržba.
V sou asné dob je koncepce spole nosti založena p edevším na klí ové zakázce pro
Severo eské doly a.s. – Doly Bílina (kolesové rypadlo pro t žbu skrývky KK 1300.1 a
zaklada ZPDH 6300.1 CZ) a dále pak na modernizaci a rekonstrukci dobývací a
úpravárenské techniky pro Severo eské doly a.s.
Cílem spole nosti pro další období je stát se významným dodavatelem investi ní výstavby
pro mate skou spole nost Severo eské doly a posílit úsilí v zahrani ní expanzi v souladu
se strategickým plánem rozvoje spole nosti EZ a. s.
V rámci podpory definované strategie spole nosti je zavedena a rozvíjena politika
spole nosti a koncepce integrovaného systému ízení (IMS) dle standardu normy ISO 9001,
normy ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001.
H.1. O ekávaná hospodá ská a finan ní situace v roce 2009 a výhled na další roky
V roce 2009 je o ekáván další nár st objemu výkon a tržeb oproti roku 2008. I p es
rostoucí trend v oblasti významných zakázek investi ního charakteru je ve srovnání
s rokem 2008 plánován pouze mírný nár st pr
rného p epo teného stavu
zam stnanc na 71 osob, tj. o cca 6%.
Pro rok 2009 není uvažováno s erpáním jakýchkoli úv , nebo spole nost by
v rámci uzav ených kontrakt m la sjednat odpovídající pr
žné financování a m la
by tedy být finan
sob sta ná.
Vybrané informace o o ekávaných hospodá ských výsledcích poskytuje následující
tabulka:
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ekáv a né hospodá ské v ýsledky pro rok 2009
ukaz a tel
jednotka
Tržby z prodeje vlastních výrobk a služeb
tis. K
z toho tržby za výkony pro Severo eské doly a.s.
tis. K
z toho tržby za výkony pro firmy ve skupin SD
tis. K
z toho tržby za výkony pro externí odb ratele
tis. K
EBIT
tis. K
EBITDA
tis. K
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
tis. K
Výsledek hospoda ení po zdan ní
tis. K
Pr
rný stav zam stnanc
osob

plá n 2009
1 431 450
1 117 941
50 000
263 509
39 720
48 629
41 895
32 189
71

V dalších letech bude spole nost i nadále participovat na údržb t žební a
úpravárenské technologie Severo eských dol a.s. a zárove se bude významn
podílet na obnov a výstavb nových technologických celk Severo eských dol a.s.
Cílem je také spolupracovat s ostatními dodavateli p i obnov za ízení EZ a. s.
(retrofity) p i sou asném udržení tradi ních zákazník stojících mimo Skupinu EZ a
významn posílit exportní aktivity p edevším do oblasti jihovýchodní Evropy.
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I. INVESTICE
Plán investic byl zam en na po ízení majetku, který p inesl zlepšení pracovního prost edí
pro zam stnance spole nosti a rozší ení možností projek ní a vývojové innosti spole nosti.
Nejvýznamn jšími investicemi byly:
- po ízení software pro odd lení konstrukce
- aktivaci technického zhodnocení budovy sídla spole nosti (rekonstrukce
elektrorozvod a instalace klimatiza ního systému)
- nákup vekoformátového tiskového za ízení se skenovací funkcí a
velkoformátového plotteru

J.

ÍZENÍ BEZPE NOSTI, JAKOSTI A OCHRANA IVOTNÍHO PROST EDÍ

PRODECO, a.s. má zavedený integrovaný systém ízení, skládající se ze systému
managementu jakosti dle normy SN EN ISO 9001:2001, systému environmentálního
managementu dle normy SN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpe nosti a
ochrany zdraví p i práci dle normy SN OHSAS 18001:2008. Od roku 2005 prochází
integrovaný systém ízení spole ným re-certifika ním auditem. Posledním recertifika ním
auditem prošel integrovaný systém ízení spole nosti ve dnech 12. - 13. 8. 2008.
Zavedený integrovaný systém podporuje neustálé zlepšování poskytovaných služeb,
pomáhá spole nosti zajistit inovaci produkt , zefektivn ní proces , dokonalost v servisu
zákazník m, minimalizaci zát že životního prost edí a také rozvoj pracovník s ízenou
prevencí v oblasti systému bezpe nosti práce. D kazem výše uvedených slov je Politika
jakosti, environmentu, bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, kterou vyhlásilo vedení
spole nosti.
Dalším d kazem o kvalitních p ístupech k podnikání je prop ení prestižní zna ky CZECH
MADE za služby pro oblast „Dodávky a servis d lních velkostroj , skládkových stroj a
dálkové pásové dopravy“ – spole nost je držitelem zna ky od roku 1996.
i pracovních innostech dotýkajících se svou podstatou nutnosti dodržování zásad
ochrany životního prost edí a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci je postupováno
v souladu s platnou legislativou
eské Republiky a interními p edpisy spole nosti
PRODECO, a.s. Tento soulad je prov ován inspekcemi orgán státní správy a samosprávy,
dále pak externími a interními audity integrovaného systému ízení.
V roce 2008 nedošlo v oblastech životního prost edí a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
k žádným mimo ádným událostem.
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K. AKCIE, AKCIONÁ I A CENNÉ PAPÍRY
Bylo vydáno celkem 54 865 ks kmenových akcií na jméno v listinné podob o jmenovité
hodnot 1 000,- K . Akcie spole nosti nejsou ve ejn obchodovatelné.
Jediným akcioná em spole nosti jsou Severo eské doly a.s. se sídlem v Chomutov ,
B. N mcové 5359, které se na základním kapitálu spole nosti podílí 100%.
Spole nost v roce 2008 neemitovala ani nevlastnila žádné cenné papíry.

L. LIDSKÉ ZDROJE
Pracovn právní vztahy
Pracovn právní vztahy a sociální politika ve spole nosti jsou vedeny v obecném
legislativním základu, který je spojen se specifickými vazbami nastavenými v rámci
kolektivního vyjednávání. Ve spole nosti p sobí odborová organizace - základní organizace
Odborového svazu KOVO.
Spole nost a odborová organizace usilují o zlepšování pracovního prost edí a pracovních
podmínek zam stnanc .
Kolektivní smlouva pro roky 2007-2009 byla uzav ena dne 19.12.2006.
Plánovaný pr
rný p epo tený stav zam stnanc v roce 2008 byl 70 osob a skute ný stav
inil 67 osob. V pr
hu roku 2008 nastoupilo do zam stnání na plný úvazek v rámci
spole nosti 10 osob a pracovní pom r ukon ilo 6 osob. Spole nost evidovala k 31.12.2008
celkem 69 zam stnanc .
Pro rok 2009 je o ekáváno mírné zvýšení pr
rného po tu zam stnanc na úrove cca 71
osob.
Sociální politika
Nastolená sociální politika spole nosti udává postup pé e o zam stnance. Nejvýznamn jším
bodem ze stanovené sociální politiky je poskytování p ísp vk na závodní stravování
zam stnanc m a d chodc m (ve výši 55% náklad ). Dalšími p ísp vky, které mohou
zam stnanci ze sociálních fond
erpat, jsou p ísp vky na rekrea ní pobyty, tábory,
sportovní kurzy, lé ebné a ozdravné pobyty, p ky apod. Zam stnanci mohou dále využít
poskytnutí m sí ního p ísp vku zam stnavatele na penzijní p ipojišt ní i životní pojišt ní.
Celkem bylo v roce 2008 erpáno ze sociálního fondu 481 tis. K . Nejvýznamn jší položkou
byl p ísp vek na závodní stravování v hodnot 187 tis. K , p ky zam stnanc m byly
vy erpány v celkové hodnot 160 tis. K a p ísp vek na kulturní, sportovní a jiné akce ve výši
134 tis. K .
Dalším bodem sociální politiky spole nosti je poskytování vitaminových dopl
pro celé
zimní období všem zam stnanc m.
Vzd lávací program spole nosti
Ve spole nosti zavedený systém managementu jakosti dle normy SN EN ISO 9001:2001
udává základ pro oblast ízení lidských zdroj a tedy i vzd lávání zam stnanc . Proces
vzd lávání zam stnanc spole nosti je dán interním p edpisem v podob metodického
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pokynu, jehož cílem je plynulá adaptace zam stnanc na zm ny v technice, technologii a
úrovni ízení pracovního procesu a dosažení souladu mezi kvalifika ní úrovní zam stnanc a
pot ebami pracovního procesu.
Plán vzd lávání je sestavován vždy na následující kalendá ní rok ve spolupráci s jednotlivými
zam stnanci. Sou ástí plánu jsou i vzd lávací aktivity vyplývající ze zákonných požadavk a
požadavk p edpis spole nosti. Další sou ástí jsou vzd lávací aktivity len komor a
odborných spole ností. Ostatní vzd lávací aktivity jsou ur eny ke zvyšování odbornosti
v oblasti konstrukce a technologie, rozši ování v domostí souvisejících s mzdovou a ú etní
legislativou, zvyšování jazykových schopností zam stnanc a dalších. Tyto vzd lávací aktivity
jsou zam stnanc m nabízeny pr
žn , tak jak je poskytována nabídka vzd lávacími
organizacemi.
Vzd lávání zam stnanc je ádn vyhodnoceno tak, aby byl zjišt n aktuální stav v domostí
zam stnanc a bylo provedeno jeho porovnání s požadavky vyplývajícími z charakteristiky
pracovní innosti a pracovního místa.
Na vzd lání zam stnanc byla v roce 2008 vynaložena ástka 354 tis. K .

Vzd lanostní struktura zam stnanc k 31.12.2008 (%)
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M. REKLAMA, DÁRCOVSTVÍ A SPONZORSKÝ PROGRAM
V roce 2008 byly spole ností podporovány zejména subjekty ze sportovní a kulturní sféry,
ale také místní samospráva a p ísp vkové organizace.
S nejr zn jšími sportovními kluby se zam ením na hokej, fotbal, cyklistiku, golf, sportovní
tanec, lacrosse, závody koní apod. byly uzav eny smlouvy o reklam . Na podporu sportu
v roce 2008 spole nost vynaložila celkem 5 791 tis. K . Do oblasti kultury, místní
samosprávy a p ísp vkových organizací bylo za toto období poskytnuto 468 tis. K .
tšina prost edk na sponzoring a dary sm ovala do regionu, v n mž spole nost
podnikatelsky p sobí.
Mimo výše uvedené spole nost poskytla v roce 2008 ve dvou p ípadech pen žní dary
v celkové výši 12 tis. K .

N. SOUDNÍ SPORY
Prioritou spole nosti je p edcházet veškerým spor m ádnou p ípravou obchodních p ípad ,
s d razem na tvorbu jednotlivých smluv. Vzniknou-li i p es to neshody i spory se smluvními
partnery, preferuje vedení spole nosti vždy smírné ešení v ci, které však nesmí být pro
spole nost p íliš nevýhodné.
edevším díky této koncepci nevznikl v roce 2008 žádný soudní i obdobný spor, ve kterém
by spole nost vystupovala a už na stran žalující i na stran žalované. Zárove spole nost
v sou asnosti nevede žádný spor, který by vznikl v období p edchozím.
Lze tedy konstatovat, že nejsou vedeny žádné soudní spory, které by mohly významn
ovlivnit hospoda ení spole nosti.
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FINAN NÍ ÁST
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P.1. Výrok auditora k ú etní záv rce
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P.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2008
AKTIVA (tis. K )

A.
B.
B. I .
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. I I .
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. I I I .
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I .
C. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
C. I I .
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. I I I .
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I .
D. I. 1.
2.
3.

Brutto
A KTIVA CEL KEM
1 78 9 87 0
P oh ledá v ky za u psa ný z á kla dní ka pitá l
Dlou ho do bý m a je te k
18 1 75 5
Dlou ho do bý n e h m o tný m a je te k
13 4 38 9
izovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
9 449
Ocenitelná práva
124 815
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
125
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlou ho do bý h m o tný m a je te k
4 7 14 6
Pozemky
4 219
Stavby
28 690
13 830
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí
stitelské celky trvalých porost
Základní stádo a tažná zví ata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
16
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
391
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku
Dlou ho dobý fina n n í ma jetek
22 0
Podíly v ovládaných a ízených osobách
Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
220
ky a úv ry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finan ní majetek
Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek
O b žn á a ktiva
1 60 5 29 2
Zá soby
34 3 23 6
Materiál
754
Nedokon ená výroba a polotovary
342 482
Výrobky
Zví ata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouho do bé poh ledá v ky
12 6 68 7
Pohledávky z obchodních vztah
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení
119 600
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné ú ty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená da ová pohledávka
7 087
K r á tko do bé po hle dá v ky
53 2 60 9
Pohledávky z obchodních vztah
85 463
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení
Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
Stát - da ové pohledávky
25 429
Krátkodobé poskytnuté zálohy
421 686
17
Dohadné ú ty aktivní
Jiné pohledávky
14
K r á t ko do bý fin a n n í m a je te k
60 2 76 0
Peníze
92
ty v bankách
602 668
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Po izovaný krátkodobý finan ní majetek
a sov é r oz liše ní
2 82 3
Náklady p íštích období
2 626
Komplexní náklady p íštích období
íjmy p íštích období
197
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2008
Korekce
Netto
1 08 4 8 0 1 68 1 3 90
96 1 1 8
8 5 6 37
80 1 9 5
5 4 1 94
8 891
558
71 304
53 511
125
15 9 2 3
3 1 2 23
4 219
5 181
23 509
10 742
3 088
16
391
2 20
220
12 3 6 2 1 59 2 9 30
1 9 24
34 1 3 12
754
1 924
340 558
12 6 6 87
119 600
7 087
10 4 3 8
52 2 1 71
10 438
75 025
25 429
421 686
17
14
60 2 7 60
92
602 668
2 8 23
2 626
197

2007
Netto
7 57 38 2
82 45 3
58 31 4
686
57 628
23 91 9
4 219
17 195
2 098
16
391
22 0
220
6 73 60 7
44 86 9
119
44 750
13 02 2
13 022
5 29 70 1
86 511
18 622
424 556
12
86 01 5
252
85 763
1 32 2
1 322
-

A.
A. I.
A. I.

1.
2.
3.

A. II.
A. II. 1.
2.
3.
4.
A. III.
A. III. 1.
2.
A . I V.
A. IV. 1.
2.
A . V.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B . I V.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I .
C. I. 1.
2.

PASIVA (tis. K )
P A S I VA CELKEM
Vla stn í ka pitá l
Zá kla dní ka pitá l
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Zm ny základního kapitálu
Ka pitá lov é fon dy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk
Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách
Re z e r v ní f ondy , n e d lit e lný fon d a o sta t n í fo ndy z e z isku
Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond
Statutární a ostatní fondy
Vý sle de k h ospo da e ní m inu lýc h le t
Nerozd lený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Vý sle de k h ospo da e ní b ž n é ho ú e tního období (+ - )
Cizí zdr oje
Re z e r v y
Rezervy podle zvláštních právních p edpis
Rezerva na d chody a podobné závazky
Rezerva na da z p íjm
Ostatní rezervy
Dlouhodobé zá va zky
Závazky z obchodních vztah
Závazky - ovládající a ídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
Dlouhodobé p ijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé sm nky k úhrad
Dohadné ú ty pasivní
Jiné závazky
Odložený da ový závazek
Kr á tkodobé zá va zky
Závazky z obchodních vztah
Závazky - ovládající a ídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
Závazky k zam stnanc m
Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní
Stát - da ové závazky a dotace
Krátkodobé p ijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné ú ty pasivní
Jiné závazky
Ba nko v ní ú v r y a v ýpom oc i
Bankovní úv ry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úv ry
Krátkodobé finan ní výpomoci
a sov é r o zliše ní
Výdaje p íštích období
Výnosy p íštích období
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2008
1 681 39 0
128 10 1
54 86 5
54 865
9 69 5
9 336
359
18 93 8
18 938
44 60 3
1 553 27 6
35 69 2
35 692
854 27 4
21 186
833 088
663 31 0
137 941
1 632
873
309
506 525
15 774
256
13
13
-

2007
75 7 38 2
8 3 88 8
5 4 86 5
54 865
4 15 8
3 809
349
1 8 93 8
18 938
5 92 7
67 3 49 4
4 8 41 7
48 417
19 3 33 3
550
192 783
43 1 74 4
73 282
1 472
1 002
411
12 380
342 916
281
-

P.3. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2008
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VI I .
VII. 1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
** *
* ** *

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (tis. K )
Tr ž by z a pr ode j zbož í
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obc h odní ma r ž e
Vý ko ny
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
Zm na stavu zásob vlastní innosti
Aktivace
Vý ko no v á s po t e ba
Spot eba materiálu a energie
Služby
ida ná h odno ta
Oso bn í n á kla dy
Mzdové náklady
Odm ny len m orgán spole nosti a družstva
Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
Sociální náklady
Dan a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
statková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních náklad p íštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
evod provozních výnos
evod provozních náklad
P r ov oz n í v ý sle de k h ospo da e n í
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
Prodané cenné papíry a podíly
Vý no sy z dlou ho do bé ho fina n níh o ma je tku
Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v ú etních
jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku
Výnosy z krátkodobého finan ního majetku
Náklady z finan ního majetku
Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát
Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát
Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finan ní výnosy
Ostatní finan ní náklady
evod finan ních výnos
evod finan ních náklad
F in a n n í v ý sle de k h ospo da e n í
Da z p íjm z a b žn ou inn ost
- splatná
- odložená
Vý sle de k h ospo da e n í z a b žn ou inn ost
Mimo ádné výnosy
Mimo ádné náklady
Da z p íjm z m im o á dné inn osti
- splatná
- odložená
Mimo ádný vý sledek hospoda ení
evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)
Vý sle de k h ospo da e n í z a ú e tn í o bdobí (+ /- )
Výsledek hospoda ení p ed zda n ním
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2008
80 1 2 47
502 872
298 375
71 5 3 88
593 786
121 602
8 5 8 59
4 5 6 89
32 213
1 913
10 478
1 085
212
6 391
16
16
-

2007
2 69 1 51
248 132
21 019
2 35 1 26
161 848
73 278
34 0 25
44 8 57
31 167
2 019
10 925
746
189
10 812
20
20
2
2
-

-10 856

-44 417

7 978
8 137
4 4 2 80
-

1 311
12 269
11 6 44
-

-

-

17 364
4 439
5 399
1 6 4 04
1 6 0 81
10 146
5 935
4 4 6 03
4 4 6 03
6 0 6 84

1 162
1 614
876
1 9 00
7 6 17
7 617
5 9 27
5 9 27
13 5 44

Prohlašuji, že ú etní záv rka byla sestavena dne 30.01.2009 a údaje uvedené v jednotlivých
výkazech v ástech P.2. a P.3. této výro ní zprávy odpovídají skute nosti k rozvahovému dni
31.12.2008 a že žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit p esné a správné posouzení
spole nosti, nebyly opomenuty i zkresleny.

Ing. Hynek Mühlbach
edseda p edstavenstva

Ing. Pavel Malina
místop edseda p edstavenstva
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Ing. Petr Vorlí ek
len p edstavenstva

P.4. P íloha k ú etní záv rce k 31.12.2008

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

30.01.2009

Ing. Petr Vorlí ek

Ing. Hynek Mühlbach
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OBECNÉ INFORMACE
Název ú etní jednotky:
PRODECO, a.s.
Sídlo:
Teplice, ul. Masarykova 51, PS 416 78
Identifika ní íslo:
25 02 07 90
Právní forma:
akciová spole nost
edm t podnikání nebo jiné innosti:
- záme nictví
- kovoobráb ství
- projektová innost ve výstavb
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod
- inženýrská innost v investi ní výstavb
- provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování
- výroba stroj a za ízení pro ur itá hospodá ská odv tví
- výroba, instalace a opravy elektrických stroj a p ístroj
- výroba, instalace a opravy elektronických za ízení
- pronájem a p ování v cí movitých
- reklamní innost a marketing
- zprost edkování obchodu
- zprost edkování služeb
- kopírovací práce
- poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware
- poskytování služeb v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
- projektování elektrických za ízení
- výroba kovových konstrukcí, kotl , t les a kontejner
innost technických poradc v oblasti strojírenství
íprava a vypracování technických návrh
Datum vzniku spole nosti:
21.05.1997
Rozvahový den:
31.12.2008
Datum sestavení ú etní záv rky: 30.01.2009
Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na ú etní jednotce:
Výše vkladu v %
Výše vkladu v %
Jméno fyzické osoby
Sídlo
žné ú etní
minulé ú etní
Název právnické osoby
období
období
B. N mcové 5359
Severo eské doly a.s.
50,5 %
100,0 %
Chomutov
Sokolovská uhelná,
Staré nám stí 69
49,5%
0,0%
právní nástupce, a.s.
Sokolov
Se Severo eskými doly a.s. nebyla uzav ena ovládací smlouva ani smlouva o p evodech
zisku.
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Dne 26.09.2008 došlo ve spole nosti PRODECO, a.s. ke zm
akcioná ské struktury.
Spole nost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. cedovala rubopisem sv j díl akcií
v po tu 27.708 kus ve form kmenových listinných akcií na jméno v podob hromadné
akcie na spole nost Severo eské doly a.s., která se tak stala jediným akcioná em
spole nosti PRODECO, a.s.
Jediný akcioná dne 06.10.2008 rozhodl o zm
stanov a to v ásti, která hovo í o
orgánech spole nosti, konkrétn o dozor í rad . Tímto rozhodnutím byl snížen po et len
dozor í rady na t i, z ehož jeden len je zástupce zam stnanc spole nosti.
Zm ny a dodatky v obchodním rejst íku provedené v uplynulém ú etním období
V oddíle Statutární orgán – p edstavenstvo byly provedeny následující zm ny:
- v údajích o místop edsedovi p edstavenstva Ing. Danielu Machovi byl
zaznamenán den zániku funkce a lenství v p edstavenstvu 31.01.2008
(vymazáno dne 18.03.2008),
- v údajích o místop edsedovi p edstavenstva Ing. Pavlu Malinovi byl zaznamenán
den vzniku lenství a funkce v p edstavenstvu 01.02.2008 (zapsáno dne
18.03.2008),
- v údajích o lenu p edstavenstva Ing. Petru Vorlí kovi byla zaznamenána zm na
bydlišt (zapsáno dne 18.03.2008).
V oddíle Dozor í rada byly provedeny následující zm ny:
- v údajích o lenu dozor í rady Ing. Petru Buryškovi byl zaznamenán den zániku
lenství v dozor í rad 06.10.2008 (vymazáno dne 23.12.2008),
- v údajích o p edsedovi dozor í rady Ing. Danielu Benešovi byl zaznamenán den
zániku funkce a lenství v dozor í rad 07.10.2008 (vymazáno dne 23.12.2008),
- v údajích o lenu dozor í rady Ing. Jaroslavu Rokosovi byl zaznamenán den
zániku lenství v dozor í rad 07.10.2008 (vymazáno dne 23.12.2008),
- v údajích o lenu dozor í rady Ing. Karlu Kotousovi byl zaznamenán den zániku
lenství v dozor í rad 07.10.2008 (vymazáno dne 23.12.2008),
- v údajích o lenu dozor í rady Ing. Ji ím Zahradníkovi byl zaznamenán den zániku
lenství v dozor í rad 07.10.2008 (vymazáno dne 23.12.2008),
- v údajích o lenu dozor í rady Ing. Ji ím Zahradníkovi byl zaznamenán den vzniku
lenství v dozor í rad 08.10.2008 (vymazáno dne 23.12.2008),
- v údajích o lenu dozor í rady Ing. Pavlu Va asovi byl zaznamenán den vzniku
lenství v dozor í rad 08.10.2008 (vymazáno dne 23.12.2008).
V oddíle týkající se akcioná byl zaznamenán jako jediný akcioná :
- Severo eské doly a.s., Chomutov, B. N mcové 5359, PS
íslo 49901982 (zapsáno 23.12.2008).
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430 01, identifika ní

Organiza ní struktura spole nosti
V ele spole nosti stojí výkonný editel. Organiza ní struktura má následující podobu:
Úsek Výkonného editele
Kancelá výkonného editele
- Sekretariát výkonného editele
- Asistent výkonného editele
- Právník
- Systémy ízení
- Marketing a PR
Obchodn technický úsek
- Sekretariát obchodn technického nám stka
Obchodní odbor
- Obchod tuzemsko
- Obchod zahrani í
- Kalkulace a kontroling
Odbor inženýringu
- Realizace a koordinace výroby
- Inspekce jakosti
Projektoví manaže i
Technický odbor
- Projekce a konstrukce
- Vývoj
- Technické služby
Ekonomicko personální úsek
- Sekretariát ekonomicko personálního nám stka
- Provozní a finan ní ú tárna
- Personální a mzdová agenda
- Pokladna
- Hospodá ská správa
- Kontroling
- Informa ní systémy
Pravomoci a odpov dnost jsou dány obecnou legislativou a interními ídícími dokumenty,
z nichž jsou v tomto sm ru nejd ležit jší Organiza ní a Podpisový ád.
Výše uvedená organiza ní struktura spole nosti byla oproti minulému období zm
na.
Jednalo se o zm ny zam ené na její redukci, kdy z p vodních p ti úsek z staly pouze t i
(Úsek výkonného editele, Obchodn technický úsek a Ekonomicko personální úsek). Úsek
komunikace a vn jších vztah byl rozpušt n do Úseku výkonného editele a Ekonomicko
personálního úseku. Finan ní úsek byl pouze p ejmenován na Ekonomicko personální úsek.
Obchodní a technický úsek byly slou eny do jednoho Obchodn technického úseku.
Podrobný popis provedených zm n je uveden v následujícím textu:
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Úsek výkonného editele
- vznikl nový odbor Kancelá výkonného editele
- bylo p esunuto odd lení Sekretariát výkonného
výkonného editele
- byl zrušen Úsek komunikace a vn jších vztah

editele do odboru Kancelá

Kancelá výkonného editele
- z Úseku výkonného editele bylo p esunuto odd lení Sekretariát výkonného
editele
- z Úseku komunikace a vn jších vztah byla p esunuta odd lení P edstavitel
vedení pro systémy ízení, Právník a Marketing a PR
- odd lení P edstavitel vedení pro systémy ízení bylo p ejmenováno na Systémy
ízení
- nov vzniklo odd lení Asistent výkonného editele
Obchodn technický úsek
- vznikl nový Obchodn technický úsek
- z Obchodního úseku bylo p esunuto odd lení Sekretariát obchodního editele a
bylo p ejmenováno na Sekretariát obchodn technického nám stka
- v Obchodn technickém úseku nov vznikl Obchodní odbor
- v Obchodn technickém úseku nov vznikl Odbor Inženýringu
- z Obchodního úseku bylo p esunuto odd lení Projektoví manaže i a vznikl z n j
samostatný odbor
- v Obchodn technickém úseku nov vznikl Technický odbor
Obchodní odbor
- z Obchodního úseku byla p esunuta odd lení Obchod tuzemsko, Obchod
zahrani í, Kalkulace a kontroling
Odbor inženýringu
- z Obchodního úseku byla p esunuta odd lení Realizace a koordinace výroby a
Inspekce jakosti
- odd lení Inspekce jakosti bylo p ejmenováno na Inspekce jakosti a metrologie
Technický odbor
- z Technického úseku byla p esunuta odd lení Projekce a konstrukce, Vývoj a
Technické služby
Ekonomicko personální úsek
- Finan ní úsek byl p ejmenován na Ekonomicko personální úsek
- vznikla nová odd lení Sekretariát ekonomicko personálního nám stka a Kontroling
- z Úseku komunikace a vn jších vztah bylo p esunuto odd lení Informa ní
technologie a bylo p ejmenováno na Informa ní systémy
- z Úseku komunikace a vn jších vztah bylo p esunuto odd lení Recepce do
odd lení Hospodá ská správa
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Úsek komunikace a vn jších vztah
- byla p esunuta odd lení P edstavitel vedení pro systémy ízení, Právník, Marketing a
PR do odboru Kancelá výkonného editele
- bylo p esunuto odd lení Informa ní technologie do Ekonomicko personálního
úseku
- bylo p esunuto odd lní Recepce do odd lení Hospodá ská správa
- Úsek komunikace a vn jších vztah byl zrušen
Obchodní úsek
- bylo p esunuto odd lení Sekretariát obchodního editele do Obchodn technického
úseku
- z odd lení Projektoví manaže i vznikl samostatný odbor v Obchodn technickém
úseku
- byla p esunuta odd lení Obchod tuzemsko, Obchod zahrani í a Kalkulace a
kontroling do Obchodního odboru
- Obchodní úsek byl zrušen
Technický úsek
- byla p esunuta odd lení Projekce a konstrukce, Vývoj a Technické služby do
Technického odboru
- byla p esunuta odd lení Realizace a koordinace výroby a Inspekce jakosti do
Odboru inženýringu
- bylo zrušeno odd lení Sekretariát technického editele
- Technický úsek byl zrušen
Finan ní úsek
- Finan ní úsek byl p ejmenován na Ekonomicko personální úsek
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lenové statutárních orgán k rozvahovému dni:
Ing. Hynek Mühlbach
edseda p edstavenstva
Ing. Pavel Malina
místop edseda p edstavenstva
Ing. Petr Vorlí ek
len p edstavenstva
lenové dozor ích orgán k rozvahovému dni:
Ing. Ji í Zahradník
Ing. Pavel Va as
Ing. Ladislav Hanuška
-

edseda dozor í rady
místop edseda dozor í rady
len dozor í rady

Podstatný nebo rozhodující vliv spole nosti a ostatní související údaje
PRODECO, a.s. nemá podstatný i rozhodující vliv v žádné obchodní spole nosti i družstvu,
neuzav ela žádné dohody, které by zakládaly rozhodovací práva u obchodních spole ností i
družstev a není spole níkem s neomezeným ru ením v žádné ú etní jednotce. Spole nost
neuzav ela žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o p evodech zisku.
Pr

rný p epo tený po et zam stnanc a osobní náklady
Pr
rný p epo tený
po et zam stnanc

Výše osobních náklad v úhrnné výši (v tis. K )
z toho

Období

2008
2007

celkem

z toho len
ídících
orgán

67
70

4
5

Žádné penzijní závazky bývalých len
ani nebyly sjednány.

na zam stnance a
na odm ny
leny ídících,
statutárního
statutárních a
na leny ídících
orgánu a len
dozor ích orgán
orgán
statutárních a
celkem
dozor ích orgán
45 689
44 857

8 852
9 976

1 913
2 019

ídících, statutárních i dozor ích orgán nevznikly,

Výše p ek, úv , poskytnutých zajišt ní a ostatních pln ní v pen žní a nepen žní form
osobám, které jsou statutárním orgánem, len m statutárních, dozor ích a ídících orgán
etn bývalých osob a len t chto orgán
PRODECO, a.s. v roce 2008 žádné p ky, úv ry a zajišt ní tohoto druhu neposkytla.
Ostatní pln ní v pen žní form spo ívají v:
- penzijním p ipojišt ní a životním pojišt ní placeném zam stnavatelem len m
statutárních orgán v úhrnné výši 3 tis. K ,
- penzijním p ipojišt ní a životním pojišt ní placeném zam stnavatelem len m
dozor í rady z ad zam stnanc v úhrnné výši 20 tis. K .
Ostatní pln ní v naturální form spo ívají v použití automobil leny statutárních a ídících
orgán zdan né v souladu se zákonem . 586/1992 § 6 odst. 6 v platném zn ní.
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Spole nost poskytla ostatní pln ní v pen žní form bývalým osobám, které byly leny
statutárních a sou asn ídících orgán v celkovém objemu 1 140 tis. K . Jednalo se o
výplatu odm n a manažerských prémií za rok 2007.
INFORMACE O POUŽITÝCH Ú ETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH Ú ETNÍCH ZÁSADÁCH
A ZP SOBECH OCE OVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ
etní záv rka spole nosti byla p ipravena podle zákona o ú etnictví a navazujících
edpis pro ú etnictví podnikatel v platném zn ní.
Údaje v této ú etní záv rce jsou uvád ny v eských korunách (K ), protože v této m
je
vykázána v tšina transakcí spole nosti. Všechny hodnoty v ú etní záv rce jsou uvád ny
v tisících K .
etní záv rka p edstavuje nekonsolidovanou individuální ú etní záv rku akciové
spole nosti PRODECO.
Zpracování ú etnictví probíhá v automatizovaném výpo etním systému ABRA G3.
Hlavní ú etní zásady použité pro sestavení této ú etní záv rky jsou uvedeny níže.
Výnosy a náklady se ú tují asov rozlišené, tj. do období, s nímž v cn i asov souvisejí.
Zp sob ocen ní
a) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oce ovány po izovacími cenami,
Zásoby materiálu, náhradních díl a pohonných hmot jsou oce ovány
v po izovacích cenách, tj. v etn vedlejších náklad na po ízení (dopravné,
provize, poštovné, clo apod.).
Výdej zásob ze skladu se oce uje v cenách, v nichž jsou zásoby ocen ny na
sklad .
Zásoby vytvo ené vlastní inností nebyly oce ovány, nebo je spole nost
nevlastnila.
Nedokon ená výroba je oce ována ve výši vlastních náklad , tj. p ímých náklad ,
etn výrobní režie, pop . správní režie u dlouhodobých zakázek.
Polotovary vlastní výroby a výrobky nebyly oce ovány, nebo je spole nost
nevlastnila.
Zásoby po ízené bezplatn , nalezené zásoby (inventariza ní p ebytky), odpad
a zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné innosti nebyly oce ovány.
Nebo nebyl zaznamenán jejich výskyt.
Nevyfakturované dodávky jsou oce ovány podle uzav ené smlouvy, pop ípad
odhadem.
O zásobách materiálu, pohonných hmot a náhradních díl spole nost ú tuje
zp sobem B.
b) Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek
Po izovací cenou se oce uje nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek
nakoupený.
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Reproduk ní po izovací cenou se oce uje:
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
dlouhodobý nehmotný majetek vytvo ený vlastní inností, pokud je
reproduk ní po izovací cena nižší než vlastní náklady,
dlouhodobý hmotný majetek bezúplatn po ízený z finan ního leasingu,
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek zjišt ný a v ú etnictví dosud
nezachycený (nap . inventariza ní p ebytek),
vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, s výjimkou p ípadu,
kdy je vklad ocen n podle spole enské smlouvy nebo zakladatelské listiny
jinak.
Vlastními náklady se oce uje:
nehmotné výsledky výzkumné a obdobné innosti - nebyly oce ovány, nebo
etní jednotka tyto nevytvo ila,
dlouhodobý hmotný majetek po ízený vlastní inností - nebyl oce ován, nebo
etní jednotka tento nevytvo ila.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho po izovací
cenu. Opravy a údržba se ú tují do náklad .
-

c) Cenné papíry a podíly
Tato složka majetku byla oce ována po izovací cenou.
d) Deriváty, ásti majetku a závazk zajišt né deriváty
Nebyly oce ovány, nebo ú etní jednotka tyto nevlastnila.
e)

íchovky a p ír stky zví at
Nebyly oce ovány, nebo ú etní jednotka je nevlastnila.

Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny u majetku ocen ného v této cen a
po ízeného v pr
hu ú etního období
Reproduk ní po izovací cena odpovídá kvalifikovanému ocen ní p íslušného majetku
v reálném ase, tj. u zásob p evzatých bezplatn nebo p ír stk zjišt ných inventarizací se
stanoví na základ odborného odhadu jejich užitné hodnoty v porovnání s tržní cenou. U
ocen ní bezplatn nabytého nebo inventarizací zjišt ného dlouhodobého majetku (s
výjimkou dlouhodobého majetku ocen ného vlastními náklady) je vyžadován pro stanovení
ceny znalecký posudek. Tento postup v roce 2008 nebyl uplatn n.
Druhy náklad souvisejících s po ízením, které se zahrnují do po izovacích cen
nakupovaných zásob, a druhy náklad zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni
vlastních náklad
Do po izovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují:
epravné,
poštovné,
provize,
clo,
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-

pojistné,
aktivace p epravného v p ípad vlastní dopravy,
vlastní náklady na zpracování materiálu.

Podstatné zm ny zp sobu oce ování, postup odpisování a postup ú tování oproti
edcházejícímu ú etnímu období s uvedením d vod t chto zm n a vy íslením pen žních
ástek t chto zm n ovliv ujících výši majetku, závazk a výsledku hospoda ení, pokud je
možno je reáln stanovit
Oproti p edcházejícímu ú etnímu období nedošlo k významným zm nám i odchylkám ve
zp sobu oce ování a postupech odpisování.
Stejn jako v p edcházejícím ú etním období ú tovala spole nost v ú etním období 2008 o
„rezervách na nevy erpanou dovolenou“, a to prost ednictvím dohadných položek pasivních
a vybraných ú
ú tové skupiny 52x – Osobní náklady. V roce 2008 byla tímto zp sobem
proú tována ástka ve výši 698 tis. K . Pro srovnání lze uvést, že ástka za ú etní období
2007 stanovená shodným postupem inila cca 604 tis. K .
Zp sob sestavení odpisových plán pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody
i sestavení odpis
Dlouhodobý majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem pevnými odpisovými
sazbami vypo tenými asovou metodou na základ po izovací ceny a p edpokládané
životnosti p íslušného majetku. P edpokládaná životnost u pevných odpisových sazeb je
stanovena takto:

Dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Stroje, p ístroje a za ízení
Dopravní prost edky
Inventá

Po et let (od - do)
3 - 20
10 - 50
3 - 20
4 - 16,7
4 - 14,3

Zp sob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení
výše opravných položek
Spole nost každoro
testuje hodnotu nehmotného majetku - ocenitelných práv reprezentovaných p edevším projektovou dokumentací k rýpadl m SchRs 1550/4x30 a
K 2000 v souladu s ustanovením interní sm rnice S-12 „Nakládání s ocenitelnými právy“.
V souladu s touto sm rnicí byl v ú etním období 2008 proveden odpis projektové
dokumentace v úrovni b žného ro ního odpisu ve výši 4 117 tis. K .
Zp sob stanovení opravných položek k pohledávkám
Spole nost tvo í zákonné opravné položky k neproml eným pohledávkám po splatnosti
a k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím ízení podle p íslušných ustanovení
zákona . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní základu dan z p íjm (ve zn ní pozd jších
edpis ).
etní opravné položky k pohledávkám tvo í podle interního p edpisu Odpis pohledávek a
opravné položky k pohledávkám, a to u pohledávek, pokud od konce sjednané lh ty
splatnosti pohledávky uplynulo více než:
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a) 180 dní v takové výši, že sou et zákonných a ostatních opravných položek iní 50%
hodnoty pohledávky,
b) 360 dní v takové výši, že sou et zákonných a ostatních opravných položek iní 100%
hodnoty pohledávky.
V konkrétních p ípadech jsou vytvá eny další ú etní opravné položky mimo pevn stanovený
asový rámec.
Zp sob uplatn ný p i p epo tu údaj v cizích m nách na eskou m nu
Pro p epo et majetku a závazk vyjád ených v cizí m
na eskou m nu je používán pevný
ro ní kurz (platný v první pracovní den b žného ú etního období), tj. sm nný kurz
devizového trhu vyhlašovaný eskou národní bankou.
Pro p epo et ke dni sestavení ú etní záv rky se používá výhradn denní kurz (platný v den,
ke kterému se sestavuje ú etní záv rka), tj. sm nný kurz devizového trhu vyhlašovaný
eskou národní bankou.
Zp sob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk , které se v souladu se zákonem
oce ují reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
etní jednotka neevidovala žádný majetek a závazky, které se v souladu se zákonem
oce ují reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.
Od výše uvedených ú etních metod se spole nost v pr
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hu ú etního období neodchýlila.

DOPL UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
AKTIVA
Netto hodnota dlouhodobého majetku ú etní jednotky iní k rozvahovému dni celkem
85 637 tis. K , což je o 3 184 tis. K více než v roce 2007. V pr
hu roku 2008 byl
dlouhodobý majetek po ízen takto:
nákupem dlouhodobého hmotného majetku v hodnot 9 186 tis. K ,
nákupem dlouhodobého nehmotného majetku v hodnot 388 tis. K .
Ocenitelná práva spole nosti jsou tvo ena hodnotou projektové dokumentace k rýpadlu
SchRs 1550/4x30 (44 482 tis.K ) a hodnotou projektové dokumentace k rýpadlu K 2000
(9 029 tis. K ) a hodnota ocenitelných práv k rozvahovému dni tak iní celkem 53 511 tis. K .
Finan ní majetek je tvo en jednak ostatními dlouhodobými cennými papíry a podíly
v hodnot 220 tis. K – jedná se o družstevní podíl ve Stavebním a bytovém družstvu „Mír“
v Teplicích, který je reprezentován bytem na adrese Arbesova 1583, Teplice a dále
krátkodobým finan ním majetkem, jehož hodnota iní 602 760 tis. K , p emž jeho hodnota
vzrostla oproti roku 2007 o 516 745 tis. K . Krátkodobý finan ní majetek k 31.12.2008 je
tvo en zejména krátkodobým termínovaným vkladem s dobou splatnosti nejpozd ji do
05.01.2009 (v celkové výši 485 098 tis. K ) a pen zi a pen žními prost edky na ú tech
v bankách v hodnot 117 662 tis. K .
Zásoby – hodnota zásob iní 341 312 tis. K , což je o 296 442 tis. K více než v roce 2007.
Z toho materiálové zásoby iní 754 tis. K a zásoby nedokon ené výroby a polotovar iní
celkem 340 558 tis. K . Ve srovnání s rokem 2007 se zvýšil stav materiálových zásob o
plných 635 tis. K a zvýšil se stav nedokon ené výroby o 295 807 tis. K . Hodnotov
nejvýznamn jšími nedokon enými zakázkami k rozvahovému dni byly zakázky pro
Severo eské doly a.s.: „Zaklada ZPDH 6300.1-CZ“ v hodnot 260 972 tis. K ,
„Rekonstrukce rypadla a zaklada e A2RsB 4400 Kosovo“ v objemu 20 365 tis. K ,
„Rekonstrukce špi ky KU 300.15“ v hodnot 17 871 tis. K , zakázka „Rýpadlo KK 1300“
v úrovni 14 186 tis. K a zakázka „Rekonstrukce rypadla KU 300.19“ v hodnot 4 778 tis. K .
Na zbývající ásti hodnoty nedokon ené výroby se podílí celkem 44 dalších zakázek. Tyto
zakázky budou pr
žn dokon ovány a dodávány p edevším v roce 2009.
Opravná položka na nedokon enou výrobu byla vytvo ena v objemu 1 924 tis. K a sice
k zakázce . 1562 – „Generální oprava dvou zaklada
A2RsB a dvou pásových
dopravník “. Jedná se o zakázku, která byla rozpracována v souvislosti s nabídkou na
realizaci p edm tu díla, avšak platnost nabídky byla stanovena ze strany spole nosti na
31.12.2008. Vzhledem k tomu, že spole nost má nadále zájem na realizaci díla a že
k uvedenému datu nebylo ze strany zadavatele tendru rozhodnuto o realizaci zakázky, je
zakázka nadále evidována v rámci nedokon ené výroby, ale zárove bylo z d vod
respektování zásady opatrnosti rozhodnuto o vytvo ení opravné položky k této zakázce
v plné výši.
Pohledávky – aktivní saldo pohledávek je tvo eno neuhrazenými krátkodobými
pohledávkami v celkové hodnot 522 171 tis. K (tj. o 7 529 tis. K mén než v roce 2007).
Za významné lze považovat hodnoty pohledávek z obchodních vztah (75 025 tis. K ),
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da ových pohledávek v i státu (25 429 tis. K ) p edevším z titulu nadm rného odpo tu
DPH (25 384 tis. K ) a krátkodobých poskytnutých záloh (421 686 tis. K ):
zálohy poskytnuté spole nosti NOEN, a.s. v objemu 26 849 tis. K ,
zálohy poskytnuté spole nosti První Elektro, a.s. ve výši 23 242 tis. K ,
zálohy poskytnuté spole nosti SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. v celkové hodnot
10 152 tis. K ,
zálohy poskytnuté spole nosti Výškové stavební práce, spol. s r.o. v hodnot
11 532 tis. K ,
zálohy poskytnuté spole nosti Vítkovice MKV ve výši 76 600 tis. K ,
zálohy poskytnuté spole nosti Vítkovice Gearworks v objemu 130 862 tis.K ,
zálohy poskytnuté spole nosti Elektroprim v celkové výši 66 119 tis. K ,
zálohy poskytnuté spole nosti ThyssenKrupp v celkové ástce 15 380 tis. K
zálohy poskytnuté spole nosti Krušnohorské strojírny Komo any, a.s.
v celkové výši 14 612 tis. K .
V roce 2008 byly vytvo eny opravné položky k pohledávkám v hodnot 5 083 tis. K a to
z titulu pohledávek po lh
splatnosti v i spole nosti Krušnohorské strojírny Komo any a.s.
(5 032 tis. K ) a Sokolovské strojírny (51 tis. K ).
Pohledávka za spole ností UNEX, a.s. ve výši 1,742 tis. K evidovaná v ú etním období 2007
na ádku výkazu rozvahy Dohadné ú ty aktivní je v ú etním období 2008 v etn v minulosti
zachycené korekce ocen ní ve výši 100% hodnoty této pohledávky evidována na ádku
rozvahy Pohledávky z obchodních vztah .
Celková výše pohledávek po lh
splatnosti k 31.12.2008 inila 6 999 tis. K .
Dlouhodobé pohledávky jsou tvo eny odloženou da ovou pohledávkou v celkové hodnot
7 087 tis. K . Rozpis odložené da ové pohledávky lze znázornit takto:
a) odložený da ový závazek z titulu rozdílu ú etních a da ových z statkových cen
dlouhodobého majetku = 1 099 tis. K ,
b) odložená da ová pohledávka z titulu z statk ostatních rezerv, které nebyly rezervami
vytvo enými dle zákona o rezervách = 7 139 tis. K ,
c) odložená da ová pohledávka z titulu z statk ostatních opravných položek k
pohledávkám, které nejsou opravnými položkami dle zákona o rezervách = 36 tis. K ,
d) odložená da ová pohledávka z titulu dohadných ú
na nevy erpanou dovolenou
zam stnanc za rok 2008 = 626 tis. K ,
e) odložená da ová pohledávka z titulu nedokon ené výroby za rok 2008 = 385 tis. K
Výsledkem je z statek ú tu 481 – Odložený da ový závazek a pohledávka a odložená da
se zaú tuje jako zm na stavu z statku ú tu k 31.12.2007 a nov vypo teným z statkem:
et 481 Má dáti - k 31.12.2007 = 13 022 tis. K
et 481 Má dáti - k 31.12.2008 =
7 087 tis. K
et 592 Má dáti =
5 935 tis. K
Dlouhodobé zálohy jsou tvo eny zálohami poskytnutými spole nosti NOEN, a.s. v celkové
výši 119 600 tis. K .
Dohadné ú ty aktivní v objemu 17 tis. K jsou tvo eny pohledávkami za pojiš ovnami (AXA,
ALLIANZ).
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Jiné pohledávky ve výši 14 tis. K
spole nosti.

jsou tvo eny z statkem paliv v nádržích vozidel

Ostatní aktiva – náklady p íštích období ve výši 2 626 tis. K zahrnují p edevším náklady na
prezentaci spole nosti (1 223 tis. K ), na pojišt ní (1 111 tis. K ), asové rozlišení náklad na
ud lení zna ky CZECH MADE (140 tis. K ) a náklady na p edplatné (celkem 152 tis. K ).
íjmy p íštích období jsou reprezentovány úroky z termínovaných vklad 197 tis.K
PASIVA
Vlastní kapitál – základní kapitál se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejst íku.
Spole nost vytvá í rezervní fond minimáln ve výši 5% z istého zisku a dále vytvá í sociální
fond. Celková hodnota vlastního kapitálu iní 128 101 tis. K .
Cizí zdroje – krátkodobé i dlouhodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách,
emž celková hodnota cizích zdroj iní 1 553 276 tis. K .
Rezervy – jsou tvo eny pouze položkou „Ostatní rezervy“ a jedná se o vytvo ené rezervy na
záru ní opravy u dodávek a služeb poskytovaných spole ností jednotlivým odb ratel m.
Rezervy na záru ní opravy jsou vytvá eny v souladu se sm rnicí S-13 „Evidence náklad a
tvorba rezerv na záru ní opravy“. Nejvýznamn jší položkou v rámci rezerv je rezerva na
záru ní opravy vytvo ená k zakázce . 535 - Rýpadlo SchRs 1320/4x30 ve výši 28 960 tis. K .
Celková hodnota rezerv k rozvahovému dni iní 35 692 tis. K a je ve srovnání
s p edcházejícím ú etním obdobím o 12 725 tis. K nižší. Výše rezervy vychází z identifikace
v sou asnosti známých rizik spojených se zakázkou a je finan ním vyjád ením
edpokládaného technického ešení všech t ch problém , u nichž je v sou asnosti vysoce
pravd podobné, že k jejich ešení se bude muset p ikro it.
Dlouhodobé závazky – jsou tvo eny jednak závazky z obchodních vztah ve výši 21 186 tis.
(jedná se o pozastávky vyplývající z uzav ených smluv, které budou s nejv tší
pravd podobností uvoln ny v letech 2010 a 2011) a dále dlouhodobými p ijatými zálohami
ve výši 833 088 tis. K , které byly p ijaty od Severo eských dol a.s. v souvislosti s realizací
zakázky „Rýpadlo KK 1300“.
Krátkodobé závazky – iní 663 310 tis. K a tvo í je p edevším:
- závazky z obchodních vztah v hodnot 137 941 tis. K ,
- závazky v
i zam stnanc m (z titulu mzdy a závazk z penzijního p ipojišt ní a
životního pojišt ní za m síc prosinec) iní 1 632 tis. K , z toho závazky z penzijního
ipojišt ní a životního pojišt ní iní 38 tis. K ,
- závazky pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku
zam stnanosti ve výši 610 tis. K ,
- závazky ve ejného zdravotního pojišt ní ve výši 263 tis. K ,
- da ové závazky a dotace zahrnují da ovou povinnost z titulu dan z p íjmu fyzických
osob ze závislé innosti za prosinec 2008 ve výši 309 tis. K ,
- krátkodobé p ijaté zálohy v objemu 506 525 tis. K jsou tvo eny zálohami, které byly
v souvislosti s rozpracovanými zakázkami poskytnuty Evropskou komisí (v objemu
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144 585 tis. K ) a spole nostmi SD – 1.strojírenská, a.s. (16 351 tis. K ), Sokolovská
uhelná a.s. (6 000 tis. K ) a Severo eské doly a.s. (339 589 tis. K ),
- dohadné ú ty pasivní ve výši 15 774 tis. K zahrnují nevyfakturované dodávky od
firem APC (9 386 tis. K ), Krušnohorské strojírny Komo any a.s. (1 985 tis. K ), a
Klement a.s. (409 tis. K ), ostatní (189 tis. K ), nevyplacené prémie v etn 35%
zdravotního a sociálního pojišt ní (2 434 tis. K ), nevyplacenou dovolenou v etn
35% zdravotního a sociálního pojišt ní (698 tis. K ), dohadné položky na energie (595
tis. K ) a nevyfakturované služby (78 tis. K ) a jsou ú továny v období, do kterého
cn p ísluší.
S výjimkou dan z p íjmu právnických osob již byly veškeré da ové povinnosti uhrazeny
v termínech stanovených da ovými zákony.
Da z p íjm – splatná da z p íjm se vypo ítává na základ ú etního výsledku hospoda ení
ed zdan ním zvýšeného nebo sníženého o da ov neuznatelné náklady a nezda ované
výnosy.
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Hmotný a nehmotný majetek
Rozpis na hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2008 v etn rozpisu
samostatných movitých v cí a soubor movitých v cí (v tis. K ):
Skupina
Po izovací cena
Oprávky
Pozemky
4 219
0
Stavby
28 690
5 181
Samostatné movité v ci a
10 742
13 830
soubory movitých v cí
z toho stroje, p ístroje a
11 919
9 358
za ízení
z toho inventá apod.
1 911
1 384
Um lecká díla
16
0
Nedokon ený dlouhodobý
391
0
hmotný majetek
Celkem 2008
47 146
15 923
Celkem 2007
38 207
14 287
Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2008(v tis. K ):
Skupina
Po izovací cena
Software
9 449
Ocenitelná práva
124 815
Jiný dlouhodobý nehm. maj.
125
Celkem 2008
134 389
Celkem 2007
134 002

Oprávky
8 891
71 304
0
80 195
75 668

Dlouhodobý majetek po izovaný formou finan ního leasingu
etní jednotka ve sledovaném ú etním období nepo ídila touto formou žádný majetek.
Údaje o operativním pronájmu
etní jednotka ve sledovaném ú etním období m la v operativním pronájmu (spolu
s uvedením ro ní hodnoty pronájmu):
- osobní automobily (1 963 tis. K ),
- nebytové prostory na montážních místech (5 152 tis. K ),
- movité v ci – inventá (516 tis. K ).
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ír stky a úbytky dlouhodobého majetku (v tis. K ):
Stav na
ír stky
po átku
dlouhodobého
Dlouhodobý
etního
majetku
majetek
období
v po izovacích
v po izovacích
cenách
cenách
Software
9 187
262
Ocenitelná
124 815
0
práva
Jiný
dlouhodobý
0
125
nehmotný
majetek
Pozemky
4 219
0
Stavby
21 591
7 099
Samostatné
11 990
2 088
movité v ci
Um lecká díla
16
0
Nedokon ený
dlouhodobý
391
0
hmotný
majetek
Dlouhodobý
finan ní
220
0
majetek
Celkem 2008
172 429
9 574
Celkem 2007
173 765
1 719

Úbytky
dlouhodobého
majetku
v po izovacích
cenách

Stav na konci
etního období
v po izovacích
cenách
9 449
0

124 815

0

125

0
0

4 219
28 690

248

13 830

0

16

0

391

0

220

248
3 055

181 755
172 429

Úbytky (v tis. K ):
Dlouhodobý majetek
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Celkem 2008
Celkem 2007

Odpisy
4 508
1 883
6 391
10 751

Úbytky (z statková cena
majetku vy azeného prodejem)
0
0
0
61
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Celkem úbytky
k 31.12.
0
0
6 391
10 812

statková hodnota (v tis. K ):
Dlouhodobý majetek
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý
nehmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité v ci
Um lecká díla
Nedokon ený
dlouhodobý hmotný
majetek
Dlouhodobý finan ní
majetek
Celkem 2008
Celkem 2007

Stav k 1.1.
686
57 628

Stav k 31.12.
558
53 511

0

125

4 219
17 195
2 099
16

4 219
23 509
3 088
16

391

391

220

220

82 454
91 765

85 637
82 454

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (v tis. K ):
Název majetku
Stav k 1.1.
Drobný NM vedený v OE
0
Drobný HM vedený v OE
9 240
Celkem 2008
9 240
Celkem 2007
7 899

Stav k 31.12.
0
10 191
10 191
9 240

Rozpis majetku, který je zatížen zástavním právem nebo v cným b emenem
Žádný majetek akciové spole nosti PRODECO není zatížen zástavním právem nebo v cným
emenem.
Pronájem majetku
Celkem p t bytových jednotek v majetku spole nosti je pronajímáno zam stnanc m, kte í je
dlouhodob obývají. Celkový objem výnos plynoucích z t chto pronájm iní 107 tis. K
ro
.
ehled o majetku, jehož tržní ocen ní je výrazn vyšší než jeho ocen ní v ú etnictví
Aktiva spole nosti obsahují pouze jedinou takovou položku a sice inžovní d m na adrese
Letecká 1055, Teplice, jehož hrub odhadovaná tržní cena vychází z ve ejn dostupných
informací o cenách v dané lokalit a p i zohledn ní fyzického stavu a využití nemovitosti iní
3 000 tis. K až 4 500 tis. K . Ú etní z statková hodnota uvedené nemovitosti
k rozvahovému dni iní 1 105 tis. K .
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové ú asti
Spole nost eviduje dlouhodobou majetkovou ú ast v hodnot 220 tis. K – jedná se o
družstevní podíl ve Stavebním a bytovém družstvu „Mír“ v Teplicích, který je reprezentován
bytem na adrese Arbesova 1583, Teplice.
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Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lh
Pohledávky po lh
splatnosti
CELKEM
z toho
do 30ti dn po splatnosti
do 60ti dn po splatnosti
do 90ti dn po splatnosti
do 180 dn po splatnosti
nad 360 dn po splatnosti

splatnosti (v tis. K ):
k 31.12.2008

k 31.12.2007

6 999

8 938

386
0
3 000
3 613

18
0
0
0
8 920

b) Pohledávky k podnik m ve skupin (v tis. K ):
Podnik
k 31.12.2008
Severo eské doly a.s.
55 596
SD – 1.strojírenská, a.s.
159
CELKEM
56 755

k 31.12.2007
63 384
9
63 393

c) Spole nost nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jišt né jiným
zp sobem.
d) Spole nost nemá žádné pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti
delší než 5 let.
e) Spole nost nemá žádné pohledávky ur ené k obchodování ocen né reálnou
hodnotou.
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Rozd lení zisku p edchozího ú etního období
Na základ rozhodnutí valné hromady ze dne 27.05.2008 o rozd lení zisku z roku 2007 byl
zákonný rezervní fond navýšen o 5 527 tis. K a p ísp vek do sociálního fondu spole nosti
inil 400 tis. K .
Návrh na rozd lení zisku b žného ú etního období
edstavenstvo spole nosti p edb žn navrhuje rozd lit celý zisk b žného ú etního období,
tj. 44 603 tis. K , takto:
navýšení základního kapitálu spole nosti:
27 433 tis. K ,
íd l do zákonného rezervního fondu:
7 124 tis. K ,
íd l do sociálního fondu:
600 tis. K ,
íd l do nerozd leného zisku minulých let:
9 446 tis. K .
Základní kapitál
Bylo vydáno celkem 54 865 ks kmenových akcií na jméno v listinné podob o jmenovité
hodnot 1 000,- K .
Spole nost nevlastní ve ejn obchodovatelné akcie a nevyplatila žádné dividendy.
Závazky
a) Souhrnná výše závazk po lh
Závazky po lh
splatnosti
CELKEM
z toho

splatnosti (v tis. K ):
k 31.12.2008
0

do 30ti dn po splatnosti
do 60ti dn po splatnosti
do 360 dn po splatnosti
Spole nost nemá žádné závazky po lh

0
0
0

k 31.12.2007
1 648
0
0
1 648

splatnosti.

b) Závazky k podnik m ve skupin (v tis. K ):
Podnik
k 31.12.2008
Severo eské doly a.s.
1 145
SD – Autodoprava, a.s.
422
SD – 1.strojírenská, a.s.
7 659
SD – KOMES, a.s.
3 037
EZ Správa majetku, s.r.o.
229
CELKEM
12 492

k 31.12.2007
7
0
301
0
267
575

c) Spole nost nemá žádné závazky kryté zástavním právem nebo jišt né jiným
zp sobem.
d) Spole nost nemá žádné závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší
než 5 let.
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e) Spole nost k rozvahovému dni eviduje závazky z titulu penzijního p ipojišt ní a
životního pojišt ní v hodnot 38 tis. K . Tyto závazky byly uhrazeny v pr
hu m síce
ledna 2009.
f) Spole nost nemá žádné závazky nevyú tované v ú etnictví a neuvedené v rozvaze.
Spole nost neeviduje další významné potenciální ztráty, na které nebyla v ú etnictví tvo ena
rezerva.
Rezervy
Rezervy jsou tvo eny pouze položkou „Ostatní rezervy“ a jedná se o vytvo ené rezervy na
záru ní opravy u dodávek a služeb poskytovaných spole ností jednotlivým odb ratel m.
Detailní p ehled o stavu rezerv poskytuje následující tabulka:
zakázka
535
1040
1279
1285
1289
1321
1452
1470
1482
1503
1569
1570
1573
1574
1575
1579
1586
1590
1591
1597
1606
1608
1618
1621
1627
1634
1693
celkem

po áte ní
statek
46 047
171
485
426
97
373
0
377
143
298
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tvorba
rezervy
0
0
0
0
0
0
679
0
0
0
807
276
479
175
233
482
175
102
129
167
65
178
128
700
221
96
184
5 276

rozpušt ní
rezervy
12 844
9
0
318
97
0

erpání
rezervy
4 243
162
21
108
0
43

0
0
0

0
0
31
121

4

13 268

Spole nost nemá a ne erpá žádný dlouhodobý bankovní úv r.
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4 733

kone ný
statek
28 960
0
464
0
0
330
679
377
143
267
686
276
479
175
233
482
175
102
129
167
65
178
124
700
221
96
184
35 692

ijaté dotace na investi ní a provozní ú ely
V kategorii dotací na investi ní ú ely spole nost v roce 2008 p ijala celkem 1 077 tis. K
v rámci projektu výzkumu a vývoje MPO R . FT-TA4/018 - „Moderní trendy zvyšování
spolehlivosti za ízení pro povrchovou t žbu užitkových nerost “. Finan ní podpora byla
použita na úhradu vlastních náklad spojených s tímto projektem.
Dom rky splatné dan ze zisku za minulá období
Spole nosti nebyly v roce 2008 vym eny žádné dom rky splatné dan ze zisku.
Da ové nedoplatky
Spole nost neeviduje žádný da ový nedoplatek.
Výše splatných závazk pojistného
Spole nost k rozvahovému dni eviduje závazky pojistného na sociální zabezpe ení a
ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve výši 610 tis. K a závazky ve ejného
zdravotního pojišt ní ve výši 263 tis. K .
Vydané akcie a dluhopisy
Spole nost v roce 2008 nevydala ani nevlastnila žádné akcie, podíly i cenné papíry.
Od založení spole nosti bylo vydáno celkem 54 865 ks kmenových akcií na jméno v listinné
podob o jmenovité hodnot 1 000,- K . Akcie spole nosti nejsou ve ejn obchodovatelné.
Tržby z prodeje zboží výrobk a služeb podle druh
innost
Náhradní díly
Strojírenské služby
Nájemné
Kopírovací služby a ostatní
Celkem

innosti (v tis. K )

2008
Domácí
Zahrani ní
62 631
3876
436 257
107
1
498 996
3 876

2007
Domácí
Zahrani ní
56 468
36 324
155 221
0
105
0
14
0
211 808
36 324

Údaje o p em nách
V akciové spole nosti nedošlo b hem období 2008 k žádným p em nám.
Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj
Spole nost vynaložila b hem sledovaného ú etního období výdaje na výzkum a vývoj pouze
v rámci projektu výzkumu a vývoje MPO R . FT-TA4/018 - „Moderní trendy zvyšování
spolehlivosti za ízení pro povrchovou t žbu užitkových nerost “, na kterém se spole nost
podílí jako spolu ešitel ve spolupráci s Ústavem aplikované mechaniky Brno. Celkové výdaje
na výzkum a vývoj tak dosáhly úrovn 4 612 tis. K .
Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní
záv rky
Dne 05.01.2009 bylo spole nosti doru eno rozhodnutí Finan ního ú adu v Teplicích
obsahující dodate ný platební vým r. Výše uvedené rozhodnutí se bylo doru eno
v souvislosti s ukon ením da ové kontroly za rok 2007, kterou ve dnech 31.07.2008 až
17.12.2008 provedl Finan ní ú ad v Teplicích ve spole nosti. Ve zpráv o výsledcích této
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da ové kontroly Finan ní ú ad Teplicích k výše popsanému provedenému odpisu
pohledávky uzav el, že „kontrolovaný da ový subjekt nepostupoval v souladu s § 24 odst. 2
písm. y) zákona o daních z p íjm v návaznosti na § 8a odst. 2 zákona o rezervách a
neprokázal správci dan
ástku 10.301.606,65 K jako výdaj (náklad) vynaložený na
dosažení, zajišt ní a udržení zdanitelných p íjm “. Tento sv j záv r pak Finan ní ú ad
v Teplicích v textu zprávy o da ové kontrole od vod uje „v kontrolovaném období nelze
opakovan uplatnit hodnotu pohledávky jako výdaj s odkazem na § 24 odst. 2 písm. y),
protože ve zda ovacím období nelze sou asn ke zmín né pohledávce uplat ovat opravné
položky podle § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z p íjm , což je jedna z podmínek
uplatn ní da ových výdaj v souladu s § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z p íjm “.
Na základ zmín né zprávy o da ové kontrole Finan ní ú ad v Teplicích vydal dodate ný
platební vým r na da ovou ztrátu .j. 180211/08/210913507380, kterým snížil poslední
známou da ovou ztrátu roku 2007 o 10.627.503,- K . Sou asn v tomto dodate ném
platebním vým ru sd lil spole nosti povinnost uhradit penále z dodate
snížené da ové
ztráty ve výši 531.375,- K .
Jelikož záv r Finan ního ú adu v Teplicích vyjád ený ve zpráv o da ové kontrole a zejména
pak jeho od vodn ní neodpovídají jazykovému, teleologickému, systematickému ani
logickému výkladu ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) druhá v ta zákona o daních z p íjm a
sou asn z d vodu, že od vodn ní správce dan je ve zpráv o da ové kontrole vyjád eno
nep ezkoumatelným zp sobem, bylo proti dodate nému platebnímu vým ru
.j.
180211/08/210913507380 podáno odvolání. V tomto odvolání byla navržena zm na
dodate
snížené da ové ztráty na 325.896,- K a zm na sd leného penále na 16.295,- K .
Finan ní ú ad v Teplicích nebo odvolací orgán by m ly o podaném odvolání rozhodnout do
šesti m síc od jeho podání i posledního dopln ní.
ehled o zm nách vlastního kapitálu
V l a st ní ka pi tá l
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Zm ny základního kapitálu
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Neuhrazená ztráta z minulých let
Nerozd lený zisk minulých let
Výsledek hospoda ení b žného
etního období
Celkem

statek
zvýšení
31.12.2006
54 865
0
0
2 791
304
0
4

18 934

20 352

5 927

1 018
463

snížení

418

20 352

7 8 316 26 342 20 770

Spole nost v roce 2008 nevyplatila žádné dividendy.
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statek
zvýšení
31.12.2007
54 865
0
0
3 809
349
0
18 938
5 927

5 527
491

snížení

481

38 676

8 3 888 44 694

statek
31.12.2008
54 865
0
0
9 336
359
0
18 938
44 603

481

12 8 101

ehled o pen žních tocích
P.
Z.
A.1.
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A*
A.2.
A.2.1
.
A.2.2
.
A.2.3
A.2.4
.
A* *
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A* *
B.1.
B.2.
B.3.
B* *
C.1.

C.2.
C.2.1
.
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6
.
C* *
F.
R.

ehled o pen žních tocích (tis. K )
S ta v pe n ž níc h pr o st e dk a pe n ž n íc h e kv iv a le nt na z a á tku ú .
P e n žní toky z hla v ní vý d le né inn osti (pr ov ozní inn ost)
e tn í z is k ne bo z t r á ta z
ž né inno sti p e d z da n ním
Úpravy o nepen žní operace
Odpisy stálých aktiv
Zm na stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Výnosy z dividend a podíl na zisku
Vyú tované nákladové a výnosové úroky
P ípadné úpravy a další nepen žní operace
istý pe n ž ní tok z pr ov oz ní inn osti p e d z da n ním, zm na mi
pr a c o vníh o ka pitá lu a m imo á dn ými polož ka m i
Zm na pot eby pracovního kapitálu
Zm na stavu pohledávek z provozní innosti, aktivních ú
asového rozlišení a
dohadných ú
aktivních
Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti, pasivních ú
asového
rozlišení a dlouhodobých ú
pasivních
Zm na stavu zásob
Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku nespadajícího do pen žních
prost edk a ekvivalent
istý pen žní tok z pr ov ozní inn osti p e d zda n ním a mimo á dn ými
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok
P ijaté úroky (s výjimkou investi ních spol. a fond )
Zaplacená da z íjm za b žnou innost a za dom rky dan za minulá období
P íjmy a výdaje spojené s mimo ádnými ú etními p ípady
ijaté dividendy a podíly na zisku
istý pen žní tok z pr ov ozní inn osti
P e n žní to ky z inve sti n í in nost i
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
P íjmy z prodeje stálých aktiv
P ky a úv ry sp ízn ným osobám
istý pe n žní tok v zta h ujíc í se k inve sti n í in nosti
P e n žní toky z fina n ní inn osti
Dopady zm n dlouhodobých závazk , pop . takových krátkodobých závazk , které
spadají do oblasti finan ní innosti (nap . n které provozní úv ry) na pen žní
prost edky a ekvivalenty
Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky a na pen žní ekvivalenty
Zvýšení pen žních prost edk a pen žních ekvivalent z titulu zvýšení základního
kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fond v etn složených záloh na toto zvýšení
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m
Další vklady pen žních prost edk spole ník a akcioná
Úhrada ztráty spole níky
P ímé platby na vrub fond
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zaplacené srážkové dan vztahující
se k t mto nárok m
istý pe n žní tok v zta h ujíc í se k fina n ní inno sti
isté z výš e ní, r e sp. sníž e ní pe n ž níc h pr o st e dk
S ta v pe n ž níc h pr o st e dk a pe n ž n íc h e kv iv a le nt na kon c i ú e tníh o

2008
86 01 5
60 68 4
21 845
6 391
10 856
16
17 364
-

-

2007
9 6 90 0

-

38 83 9

-

-

1 3 54 4
34 786
10 812
44 418
18
1 162
-

-

- 2 1 24 2

480 682

-

106 770

113 471

-

61 638

892 520

-

24 103

298 367

-

21 029

-

-

5 19 5 21
17 364
10 191
5 26 6 94

- 12 8 01 2
1 162
28 985
- 15 5 83 5

-

-

9 559
9 559

-

-

-

390

-

-

1 547
19
1 528

146 834
-

356

-

-

390

356

-

-

-

390
5 16 7 45
6 02 7 60

14 6 47 8
- 1 0 88 5
8 6 01 5

Poznámka: do pen žních prost edk a pen žních ekvivalent jsou, stejn jako
v p edcházejících ú etních obdobích, zahrnovány peníze v hotovosti (v etn cenin), pen žní
prost edky na ú tu v bance a krátkodobé termínované vklady (termínované vklady, depozitní
sm nky).
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Q. ORGANIZA NÍ SCHÉMA SPOLE NOSTI K 31.12.2008
Val ná hro m ad a
Do zo r í rada
eds tavens tvo
Výko nný edi tel
Kancelá výkonného editele
Sekretariát výkonného editele
Asistent výkonného editele
Právník
Systémy ízení
Marketing a PR

O bcho d n techni cký ús ek

Ek o no m i cko pers o nál ní ús ek

Sekreariát obchodn
technického nám stka

Sekretariát ekonomicko
personálního nám stka
Personální a mzdová agenda

Obchodní odbor

Odbor inženýringu

Projektoví manaže i

Technický odbor

Provozní a finan ní ú tárna

Obchod tuzemsko

Realizace a koordinace výroby

Projekce a konstrukce

Pokladna

Obchod zahrani í

Inspekce jakosti a metrologie

Vývoj

Hospodá ská správa

Technické služby

Kontroling

Kalkulace a kontroling

Informa ní systémy
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R. VÝKLAD POJM A ZKRATEK
MPO
OE
HM
NM

Ministerstvo pr myslu a obchodu
Operativní evidence
Hmotný majetek
Nehmotný majetek

S. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOV DNÝCH ZA VÝRO NÍ ZPRÁVU
Osoby odpov dné za výro ní zprávu jsou osobami, které jsou leny statutárního orgánu
spole nosti.
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výro ní zpráv odpovídají skute nosti a že žádné okolnosti,
které by mohly ovlivnit p esné a správné posouzení spole nosti, nebyly opomenuty i
zkresleny.

Ing. Hynek Mühlbach
edseda p edstavenstva

Ing. Pavel Malina
místop edseda p edstavenstva
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Ing. Petr Vorlí ek
len p edstavenstva

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
ZA ROK 2008
(DLE § 66A ODST. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU)
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1. Ovládající osoby a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Ovládající osoba (1) s p ímým zp sobem ovládání (vlastnící 100 % podíl na hlasovacích
právech ovládané osoby):
název:
Severo eské doly a.s.
sídlo:
B. N mcové 5359, 430 01 Chomutov
:
49901982
Obchodní rejst ík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
Ovládající osoba (2) s nep ímým zp sobem ovládání (vlastnící 100 % podíl na hlasovacích
právech osoby s p ímým zp sobem ovládání ovládané osoby):
název:
EZ, a. s.
sídlo:
Duhová 2/1444 , 140 53 Praha 4
:
45274649
Obchodní rejst ík: M stský soud v Praze, oddíl B, vložka 1581
Zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (ovládaná osoba):
název:
PRODECO, a.s.
sídlo:
Masarykova 51, 416 78 Teplice
:
25020790
Obchodní rejst ík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 989
Zp sob ovládání:
Spole nost Severo eské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve
spole nosti PRODECO, a.s. a je tak jejím jediným akcioná em.
Vztah mezi spole ností Severo eské doly a.s. a spole ností PRODECO, a.s. je založen na
principu tzv. faktického koncernu, z ehož vyplývá, že mezi t mito spole nostmi nebyla
uzav ena ovládací smlouva.
Dozor í rada ovládané osoby je volena valnou hromadou, p edstavenstvo ovládané osoby je
voleno dozor í radou, p emž neexistují smlouvy o zastoupení. Dozor í rada sou asn
provádí kontrolu nad výkonem p sobnosti p edstavenstva a nad uskute ováním
podnikatelské innosti spole nosti PRODECO, a.s.
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2. Abecední seznam len koncernu
název spole nosti
AFRAS Energo, s.r.o.

60714123

Akcez Enerji A.S.

683905

ALLEWIA leasing, s.r.o.

61942634

Centrum výzkumu ež s.r.o.

26722445

CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.

65-01-0142-08
BULSTAT No.
131434768
0000287855

CEZ Bulgaria EAD
CEZ Ciep o Polska sp. z o.o.
CEZ Deutschland GmbH

HRB 139537

CEZ Distributie S.A.

14491102
BULSTAT No.
175133827
200511185

CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
CEZ Finance B.V.
CEZ Hungary Ltd.

33264065
13520670-4013-113-01

CEZ Chorzow B.V.

24305703
BULSTAT No.
175123128
24426342

CEZ Laboratories Bulgaria EOOD
CEZ MH B.V.
CEZ Poland Distribution B.V.

24301380

CEZ Polska Sp. z o.o.

000026614

CEZ Romania S.R.L.

18196091

CEZ RUS OOO

1087746177628

CEZ Servicii S.A.

20749442

CEZ Silesia B.V.

24305701

CEZ Slovensko, s.r.o.

36797332

CEZ Srbija d.o.o.

CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

20180650
BULSTAT No.
113570147
0000281965

CEZ Trade Romania S.R.L.

21447690

CEZ Ukraine CJSC

34728482

CEZ Vanzare S.A.

21349608

CEZTel, a.s.

25107950

CM European Power International B.V.

24439848

CM European Power International s.r.o.

44525133

CEZ Trade Bulgaria EAD

EZ Distribuce, a. s.

27232425

EZ Distribu ní služby, s.r.o.

26871823

EZ Energetické produkty, s.r.o.

28255933

EZ Energetické služby, s.r.o.

27804721

58

název spole nosti
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

60698101

EZ ICT Services, a.s. ( EZ net, a.s.)

26470411

EZ Logistika, s.r.o.

26840065

EZ M ení, s.r.o.

25938878

EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

25938924

EZ Prodej, s.r.o.

27232433

EZ Správa majetku, s.r.o.

26206803

EZ Teplárenská, a.s.

27309941

EZ Zákaznické služby, s.r.o.
EZ, a.s.

26376547
45274649

EZData, s.r.o.

27151417

DECOM Slovakia, spol. s r.o.

31438318

EGI servis, s.r.o., v konkursu

26423316

EGI, a.s ., v likvidaci

60721332

EGP INVEST, spol. s.r.o.

13661679

Electrica Oltenia S.A.

14491102

Elektrociep ownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
Elektrorazpredelenie Pleven AD
Elektrorazpredelenie Sofia Oblast AD
Elektrorazpredelenie Stolichno AD nyní CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
Elektrovod Holding, a.s.

0000060086
BULSTAT No.
114521288
BULSTAT No.
130278316
BULSTAT No.
130277958
35834111

Elektrovod Rozvádza e, s.r.o.

35801859

Elektrovod Stav, s.r.o.

35872241

Elektrownia Skawina S.A.

0000038504

Eltodo Osvetlenie, s.r.o.

36170151

ELTODO Slovakia, s.r.o.

31662030

ELV - SERVIS, spol. s r.o.

35702095

ELV Projekt, a.s.

35768584

Energetické opravny, a.s.

25040707

Energetika Vítkovice, a.s. (Evi, a. s.)

25854712

ENERGOKOV, s.r.o., v konkursu

25015621

ENPRO, a.s .

26831848

ENPROSPOL, s.r.o.

25488767

ESS s.r.o.

25013271

I & C Energo a.s.

49433431

KOMES, a.s.

28666674

LACOMED, spol. s r.o.

46348875

LOMY MO INA spol. s r.o.

61465569

MW Team Invest S.R.L.

18926986
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název spole nosti
NERS d.o.o.

RU-1-1864-00

New Kosovo Energy L.L.C.

70371863

Nuclear Safety & Technol.Centre s.r.o.

27091490

OSC, a.s.

60714794

Ovidiu development S.R.L.

18874682

PPC Úžín,a.s.

27198367

PRODECO, a.s.

25020790

SD - 1.strojírenská, a.s.

25437127

SD - Autodoprava, a.s.

25028197

SD - Humatex, a.s.

25458442

SD - Kolejová doprava, a.s.

25438107

SD - Rekultivace, a.s.

27329011

SD - Vrtné a trhací práce, a.s.

25022768

Severo eské doly a.s.

49901982

SINIT,a.s.

25397401

Skládka Tušimice, a.s.

25005553

STE - obchodní služby spol. s r.o. v li.

49826182

ŠKODA PRAHA a.s.

00128201

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

27257517

ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

47718684

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

61675954

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

61675938
BULSTAT No.
103551629
18874690

TEC Varna EAD
Tomis Team S.R.L.
Transenergo International N.V.

24426210

Ústav aplik.mechaniky Brno, s.r.o.

60715871

Ústav jaderného výzkumu ež a.s.

46356088
basic state reg. No.
1057748236897

ZAO TransEnergo
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3. Smluvní vztahy
V rámci této kapitoly byly p ezkoumány vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené
osoby).
Seznam obchodních smluv uzav ených s ovládající osobou Severo eské doly a.s. platných
v roce 2008
Smlouva . :

Cena:
Zp sob úhrady:

Smlouva o dílo na dodávku rypadla a zaklada e výkonové ady
TC 2
do 1.6.2011
Zaklada ZPDH 6300.1-CZ – dodávka nového zaklada e
Rypadlo KK 1300 - dodávka nového rýpadla
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

VTN 052-08 - nájemní smlouva
do 31.12.2011
Pronájem areálu montážního místa Jana v Duchcov
smluvní
faktura – splatnost do 14 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1258/17 – kupní smlouva
do 31.12.2011
Dodávka pitné vody, išt ní a odvod odpadních a srážkových
vod
smluvní
faktura – splatnost do 14 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1258/18 – kupní smlouva
do 31.12.2011
Dodávka elektrické energie
smluvní
faktura – splatnost do 14 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1258/19 – kupní smlouva
do 31.12.2011
Dodávka a odb r tepla
smluvní
faktura – splatnost do 14 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:

1538 – kupní smlouva
10.7.2008
Náhradní díly pro ZP 6300 – pastorek, h ídel, ZP 6800 – blok
regulace, hydrogenerátor, KU 800.20 - erpadlo
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Platnost:
edm t:

Cena:
Zp sob úhrady:
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1557 – smlouva o dílo
25.01.2008
Rypadlo K 10 000 – optimalizace akustické signalizace
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1561 – kupní smlouva
28.1.2008
Náhradní díly pro ZP 2500 – 1 ks srovnávací buben
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1567 – smlouva o dílo
05.02.2008
Zpracování studie možnosti dopln ní zdvihu kabiny idi e na
rypadle K 2000
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1569 – smlouva o dílo
12.05.2008
Stavba Lom Libouš – PD 263, 264
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1570 – smlouva o dílo
17.06.2008
Lom Libouš - Obnova strojní a elektro ásti zaklada e ZP 3500/8
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1573 – smlouva o dílo
18.04.2008
Prodloužení odtahových pásových dopravník 1200 - DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1574 – smlouva o dílo
30.04.2008
Rekonstrukce pásového dopravníku 122 – DNT Libouš
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1575 – smlouva o dílo
19.05.2008
Rekonstrukce pásového dopravníku 120 – DNT Libouš
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1579 – smlouva o dílo
30.04.2008
Obnova TSN – DNT Libouš
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1581 – smlouva o dílo
10.04.2008
Rekonstrukce pohonu pásku shazovacího vozu ZP 6600.10 - DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:

1582 – smlouva o dílo
18.04.2008
Rekonstrukce snímání napínacích sil na spojovacím most
zaklada e ZP 6600.20
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Cena:
Zp sob úhrady:
Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:
Smlouva . :
Platnost:
edm t:

1584 – smlouva o dílo
18.04.2008
Rekonstrukce ochoz spojovacího mostu zaklada e ZP5500.5/
Z 79 – DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Cena:
Zp sob úhrady:

1585 – smlouva o dílo
8.12.2008
Automatické vzorkovací linky pro t íd né uhlí – Úpravna uhlí
Ledvice
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1586 – smlouva o dílo
12.05.2008
Rekonstrukce technologického mostu P
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1588 – smlouva o dílo
19.05.2008
Vým na úklidové techniky pod technologickým objektem NZ
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1590 – smlouva o dílo
18.04.2008
Rekonstrukce korýtkovosti PD na hrubé t ídírn – ÚUL
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1591 – smlouva o dílo
19.05.2008
Instalace nového výtahu na t ídírn druh – ÚUL
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1593 – smlouva o dílo
01.12.2008
Úkoly RVT
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1594 – kupní smlouva
29.4.2008
Náhradní díly pro K 10 000 – 100 ks listy talí e v etn kladek
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1595 – kupní smlouva
17.3.2008
Náhradní díly pro p evodovou sk – pastorek, kolo, h ídel
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1596 – smlouva o dílo
18.04.2008
eložka vedení 35kV - Libouš
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1597 – smlouva o dílo
30.05.2008
Modernizace shazovacího vozu pro PD 205
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1598 – kupní smlouva
12.5.2008
Náhradní díly pro PD 204 a PD 205 – 620 ks pražc
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1604 – kupní smlouva
25.3.2008
Náhradní díly pro ZP 6600 – 6 ks vn jší kroužek
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1605 – kupní smlouva
4.3.2008
Náhradní díly pro DPD – 10 ks elastické mezikroužky
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1606 – smlouva o dílo
23.06.2008
Modernizace kladení kabel 6kV na KSS1
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1608 – smlouva o dílo
30.04.2008
erpací stanice S 96 – Lom Libouš
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1609 – smlouva o dílo
30.04.2008
Elektro rozší ení erpací stanice S velkokapacitní skládky
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1610 - kupní smlouva
7.2.2008
Náhradní díly pro KU 800 – 2 ks h ídele
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1612 - kupní smlouva
21.3.2008
Náhradní díly pro DPD 1 - adaptéry
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1615 - kupní smlouva
16.5.2008
Náhradní díly pro KU 300 – 1 ks polovina spojky
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1617 – smlouva o dílo
30.10.2008
Úprava vstup PS kolesa na velkostroji K 2000/K 101 – DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1618 – smlouva o dílo
22.05.2008
Obnova t ídi e T5b na hrubé t ídírn – ÚUL
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1619 – smlouva o dílo
19.05.2008
Vým na 2 ks stávajících odvod ovacích sít na položkách P13a,
P13b
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1621 – smlouva o dílo
01.08.2008
Prodloužení DPD š. 2200 – DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1627 – smlouva o dílo
23.9.2008
azení kruhadla na rypadle SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1628 – smlouva o dílo
13.5.2008
Dopadové lože st ední sýpky a nakládacího výložníku PVZ
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1630 – smlouva o dílo
08.08.2008
Dopadové lože pojízdného dopravníku PD 26
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1632 - kupní smlouva
27.5.2008
Náhradní díly pro ZPDH 6300 – 1 ks pastorkový h ídel
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1633 - kupní smlouva
27.5.2008
Náhradní díly pro ZP 6800 – 1 ks spojka pružná epová
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1634 – smlouva o dílo
19.5.2008
Centrální mazání podvozk PVZ 1, PVZ 13, PVZ 28 a PVZ 32
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1636 - kupní smlouva
2.6.2008
Náhradní díly pro KU 800 – 1 ks záchyt reakce
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1638 – smlouva o dílo
02.09.2008
Rekonstrukce ovládání je ábu DERICK na velkostroji K2000/K
101 – DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1644 - kupní smlouva
16.6.2008
Náhradní díly pro KU 800 – 4 ks diskové pružiny
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1653 - kupní smlouva
20.6.2008
Náhradní díly pro ZP 3500 - h ídel, ep, pouzdro
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1657 - kupní smlouva
8.7.2008
Náhradní díly pro K 10 000 – 30 ks kladka, náboje
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1658 - kupní smlouva
8.7.2008
Náhradní díly pro ZP 2500 – kola, epy, pouzdra, ložiska
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1659 – smlouva o dílo
30.07.2008
Oprava výsypky DSOH – DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1661 - kupní smlouva
8.7.2008
Náhradní díly pro K 10 000 – zubová spojka
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1662 – smlouva o dílo
04.07.2008
Rekonstrukce pohán cích sil WH na OKJ TRA
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:

1666 – smlouva o dílo
07.11.2008
Technické ešení vým ny manžety pístnice hydraulického válce
krá ení zaklada e ZPD 8000 resp. ZP 10000 – technická
pomoc
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Cena:
Zp sob úhrady:
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1688 – smlouva o dílo
20.10.2008
Rekonstrukce kompresorové stanice zaklada e ZPD 8000/Z 98
– DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1669 - kupní smlouva
3.9.2008
Náhradní díly pro K 10 000 – 400 ks brzdové desti ky
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1671 – smlouva o dílo
11.11.2008
Obnova kalolisu v lisovn kal na ÚUL
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1672 – smlouva o dílo
20.10.2008
Vým na úklidové techniky pod technologickým objektem
ídírny druh - ÚUL
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1723 – smlouva o dílo
06.11.2008
Oprava pohonu zdvihu velkostroje ZPD 8000/98 – DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1677 - kupní smlouva
3.10.2008
Náhradní díly pro ZPDH 6300 – 3 ks ot rový plech
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:

1678 – smlouva o dílo
30.10.2008
Lom Libouš 2009, PS 902 P esuvná distribu ní transformovna
DTB 35/6 kV pro provoz Lom
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Cena:
Zp sob úhrady:
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1680 - kupní smlouva
29.9.2008
Náhradní díly pro ZP 2500 – víko, pouzdro, pružina, ep
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1682 - kupní smlouva
30.10.2008
Náhradní díly pro ZP 2500 – spojky, náboje, kotou . brzdy
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1688 – smlouva o dílo
do 27.11.2008
Rekonstrukce kompresorové stanice zaklada e ZPD 8000/Z 98
– DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1700 – smlouva o dílo
24.11.2008
Realizace stavby Obnova drti e D45
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1706 - kupní smlouva
30.10.2008
Náhradní díly pro ZP 10 000 – 1 ks pastorkový h ídel
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1716 - kupní smlouva
8.12.2008
Náhradní díly pro ZP 6600 – vnit ní a vn jší kroužky
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1723 – smlouva o dílo
do 28.11.2008
Oprava pohonu zdvihu velkostroje ZPD 8000/98 – DB
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1734 - kupní smlouva
24.11.2008
Náhradní díly pro DPD – 10 ks mezikroužky
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

165/1596/08
30.5.2008
esuvné stožáry PV-N9 a PV-K9
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Seznam obchodních smluv uzav ených mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými
osobami platných v roce 2008
SD – 1.strojírenská, a.s.
Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1621/6 – smlouva o dílo
23.10.2008
Spojení gumového pásma a instalace kabel pro PD 2200 mm
smluvní
faktura – splatnost do 35 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:

1627/2– smlouva o dílo
25.9.2008
Výroba, dodávka, demontáž a montáž p íslušenství kruhadla na
SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 35 dn od doru ení

Cena:
Zp sob úhrady:
Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

48/535/08
18.2.2008
Rekonstrukce st echy nad PS pohonu kolesa na SchRs
1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

49/535/08
18.2.2008
Zajišt ní h ídele bubnu pasu C2 na SchRs1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení
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Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

50/535/08
18.2.2008
Oprava st íšky pod pasem C1 na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

51/535/08
18.2.2008
Kontrola svar a oprava zajišt ní housenic na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

52/535/08
18.2.2008
Oprava zav šení lávky pod kolesem na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

53/535/08
18.2.2008
Úprava souososti horizontce kabiny idi e na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:

54/535/08
18.2.2008
Demontáž a montáž hydraulických válc ízení podvozku
nakládací jednotky rypadla SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Cena:
Zp sob úhrady:
Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

88/535/08
28.2.2008
Odvodn ní ocelové konstrukce nad uložením horní stavby na
SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

89/535/08
28.2.2008
Oprava isti e kore
na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení
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Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:
Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:
Objednávka . :
Platnost:
edm t:

125/535/08
28.3.2008
Oprava olejového erpadla mazání PS pohonu kolesa na SchRs
1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení
164/1569/08
18.4.2008
Evolventní drážkování a výroba uložení pohán cích bubn
PD263 a 264
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Cena:
Zp sob úhrady:

213/1618/08
14.05.2008
íznutí a demontáž stávajícího pasu, natažení nového pasu a
jeho slepení za studena – Vým na t ídi e ÚUL
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

220/535/08
19.5.2008
Zap ení elektrocentrály pro sva ovací agregát
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

239/1608/2008
26.5.2008
Výroba a dodávka díl pro erpací stanici 96
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

251/535/08
3.6.2008
Oprava úniku oleje na vstupu PS pohonu kolesa na SchRs
1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

276/535/08
28.5.2008
Oprava je áb na v ži a vzp e na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení
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Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

294/535/08
5.6.2008
Montáž hydrospojky na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

295/535/08
5.6.2008
Prodloužení pojezdu kabiny idi e na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

307/1569/08
15.7.2008
Montážní innosti na PD263 a 264
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

317/535/08
24.7.2008
Oprava únik oleje PS na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

342/535/08
31.7.2008
Modernizace kladení kabelu 6kV na KSS1
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

485/1666/08
30.10.2008
Montážní práce - vým na manžet K 10 000
smluvní
faktura – splatnost do 35 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

512/1606/08
12.11.2008
Uzemn ní kabelového žlabu
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Zp sob úhrady:

513/1693/08
12.12.2008
Dodávka a montáž OK - instalace SOLAS na DNT
faktura – splatnost do 35 dn od doru ení
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Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

547/1693/08
08.12.2008
Montážní práce – instalace SOLAS na DNT
smluvní
faktura – splatnost do 35 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

554/1258/08
01.12.2008
Fréza ské práce - ZPDH 6300.1 - CZ
smluvní
faktura – splatnost do 35 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

556/535/08
18.2.2008
Oprava vrátku 5t SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

557/535/08
5.12.2008
Oprava PS pohonu násypky C4 na SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

572/535/08
10.12.2008
Oprava PS pohonu odvalového bubnu ve st ední stavb na
SchRs 1320/4x30
smluvní
faktura – splatnost do 60 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

577/1606/08
15.12.2008
Úprava kladení kabelu 6kV
smluvní
faktura – splatnost do 35 dn od doru ení

Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

88003060/SST
9.12.2008
Konzultace technického ešení modernizace PVZ2500/16
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení
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SD – KOMES, a.s.
Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1573/4 – kupní smlouva
17.03.2008
Dodávka dopravního pásma pro PD 1200 mm
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1621/4 – kupní smlouva
17.07.2008
Dodávka dopravního pásma pro PD 2200 mm
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

SD - Autodoprava, a.s.
Objednávka . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

19/DOP/08
24.1.2008
Doprava, montážní mechanismy 2008
smluvní
faktura – splatnost do 30 dn od doru ení

EZ Správa majetku, s.r.o.
Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

2/2007 smlouva o operativním leasingu + dodatek . 1,2,3
doba neur itá
Operativní leasing dopravního prost edku
smluvní
sí ní fakturace – splatnost do 15. dne v kalendá ním m síci

Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

1/2007 smlouva o fullservis leasingu + dodatek . 1,2,3,4,5,6
1.6.2008
Operativní leasing dopravního prost edku
smluvní
sí ní fakturace – splatnost 21 dní

EZ Prodej, s.r.o.
Smlouva . :
Platnost:
edm t:
Cena:
Zp sob úhrady:

590748 o dodávce elekt iny
doba neur itá
Dodávka elekt iny na odb rná místa Masarykova 51,
Letecká 1055/4, Arbesova 1583
smluvní
sí ní fakturace – splatnost 14 dní
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4. Jiné vztahy
Jiné právní úkony, které byly u in ny v zájmu propojených osob
V roce 2008 nebyly v zájmu propojených osob u in ny žádné právní úkony.
Ostatní opat ení, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob p ijata nebo
uskute
na ovládanou osobou
V roce 2008 nebyla v zájmu i na popud uvedených osob p ijata ani uskute
na
žádná opat ení.
Jiná pln ní poskytnutá ovládanou osobou
V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná další pln ní, která by m la dopad na
hospoda ení ovládané osoby v uvedeném ú etním období.
5. Ostatní informace
rnost údaj
S ohledem na povinnost zachovat obchodní tajemství není možné v této Zpráv
zve ejnit ceny, které byly sjednány v rámci výše uvedených smluv.
6. Výklad pojm a zkratek
DB
Doly Bílina
DNT
Doly Nástup Tušimice
DPD
dálková pásová doprava
PD
pásový dopravník
PS
evodová sk
ÚUL
Úpravna uhlí Ledvice
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7. Záv r
Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním
obchodním základ , nevznikla spole nosti PRODECO, a.s. z d vodu existence
ovládajících vztah žádná majetková újma.
Prohlašuji, že údaje uvedené ve Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
odpovídají skute nosti a že žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit p esné a správné
posouzení spole nosti, nebyly opomenuty i zkresleny.
Text této zprávy zpracovaný statutárním orgánem byl jím projednán a schválen dne
16.02.2008 na zasedání p edstavenstva spole nosti. Zpráva byla též p edložena
k p ezkoumání dozor í rad , která se k této zpráv vyjád ila a podá informaci o
ezkoumání této zprávy valné hromad spole nosti.
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovaná dle §66a odstavce 9
Obchodního zákoníku, je p ipojena k výro ní zpráv spole nosti.

Ing. Hynek Mühlbach
edseda p edstavenstva

Ing. Pavel Malina
místop edseda p edstavenstva
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Ing. Petr Vorlí ek
len p edstavenstva

8. Výrok auditora ke Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
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Název spole nosti:
Sídlo:
Právní forma:

PRODECO, a.s.
Masarykova 51, 416 78 Teplice
akciová spole nost

Vznik spole nosti:
Identifika ní íslo:
Da ové identifika ní íslo:
Zapsáno v obchodním rejst íku:

21.05.1997
25020790
CZ25020790
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 989

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

+420 417 538 284
+420 417 538 472
Komer ní banka, a.s., íslo ú tu: 759310207/0100
http://www.prodeco.cz
tep@prodeco.cz

80

