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Úvodní slovo ředitele společnosti

Vážení uživatelé a čtenáři výroční zprávy,
dovolujeme si vám předložit Výroční zprávu společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o.
(dále jen „CVŘ“), která prezentuje výsledky společnosti za rok 2012.
Naší vizí je být silnou, ekonomicky nezávislou výzkumnou a vývojovou organizací působící
v oboru energetiky. Této vize chceme dosáhnout zaměřením na fungování společnosti jako
znalostní organizace orientované zejména na aplikační výzkum a vývoj založené na
expertize, zkušenostech a dovednostech pracovníků a dalším rozšiřováním moderní
výzkumné infrastruktury. Posilujeme a využíváme vazby na Evropský výzkumný prostor
s propojením na český průmysl, akademickou sféru a technické univerzity.
V roce 2012 jsme pokračovali v integraci činností ve společnosti pro využití existujících
synergií pro podporu klíčových projektů a činností - projektů Udržitelná energetika a Jules
Horowitz Reactor, využívání stávajících výzkumných infrastruktur, zejména výzkumných
reaktorů LVR-15 a LR-0, technologických smyček a ve výzkumné činnosti na těchto
zařízeních.
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy 13. 12. 2011 zahájila společnost CVŘ 1. ledna 2012 realizaci projektu
Udržitelná energetika (SUSEN) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie
a státního rozpočtu v rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace. K řízení projektu byl
v roce 2012 ustaven projektový tým.
Hlavní aktivitou v roce 2012 byl rozvoj znalostí a odborných aktivit Centra ve spojení
s projektem SUSEN. Byla provedena podrobná analýza udržitelnosti projektu po roce 2015.
Na základě této analýzy byly definovány i změny, které povedou ke zvýšení zapojení do
mezinárodní komunity a využití výsledků v praxi.
Zásadním předpokladem úspěchu projektu bylo zahájení výstavby technické infrastruktury
projektu v roce 2012, zejména novostavby Diagnostického centra v Řeži a Experimentální
haly Plzeň (rekonstrukce objektů pro nově instalované technologie v Řeži). K tomu byla
upravena dokumentace pro stavební povolení a obstarány změny stavebních povolení
vynucené odchylkami v zadání projektu oproti původní dokumentaci, zpracována
dokumentace pro výběr generálních dodavatelů staveb, provedena otevřená zadávací řízení
dle zákona o veřejných zakázkách a Pravidel pro výběr dodavatelů v programu Výzkum
a vývoj pro inovace a uzavřeny smlouvy s generálními dodavateli (Metrostav pro stavby
v Řeži a Zlínstav pro stavbu Experimentální haly Plzeň). Plnění veřejných zakázek bylo
generálními dodavateli zahájeno v listopadu 2012.
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V roce 2012 byla dále zahájena příprava dodávek experimentálních technologických zařízení
pro jednotlivé výzkumné programy projektu SUSEN. Byly ustaveny výzkumné týmy pro
jednotlivé programy a zahájeny první vědecko-výzkumné práce na plnění projektu.
CVŘ je významným dodavatelem technologie horkých komor pro projekt Jules Horowitz
Reaktor do francouzské Cadarache v rámci účasti České republiky na výstavbě této velké
výzkumné infrastruktury. Rok 2012 byl pro projekt zlomovým se začátkem vlastní výroby
a montáže zalévaných konstrukcí na stavbě. Organizace směřovala k větší samostatnosti
pro zabezpečení jak interních, tak externích zakázek. Důležitou roli zde hrála rekonstrukce
dílen, vytvoření kompletního řetězce od návrhu technologií přes jejich výrobu až po jejich
uvedení do provozu. Na základě referencí z projektu JHR jsme se úspěšně podíleli na
dodávce predesignu horkých komor a stínění pro terč pro projekt ESS (European Spallation
Source) realizovaného ve švédském Lundu.
Byla zpracována materiálová strategie, která stanovuje oblasti výzkumu a vývoje a definuje
priority v jednotlivých oblastech materiálového výzkumu. Strategie pokrývá oblasti stávajících
jaderných elektráren, elektráren klasických, reaktorů čtvrté generace a reaktorů fúzních.
Materiálový výzkum je oblastí, kde CVŘ disponuje významnou infrastrukturu včetně možnosti
využití ozařování ve výzkumném reaktoru.
V roce 2012 došlo k významnému posunu z hlediska směřování a koncentrace našich aktivit.
Týká se to oblasti našeho zapojení do evropského fúzního výzkumu, kde jsme se kromě
zakázek pro ITER zapojili i do dlouhodobého programu pro budoucí elektrárnu s fúzním
reaktorem, tzv. DEMO. V oblasti reaktorů čtvrté generace došlo ke konsolidaci a upřesnění
cílů – zejména v oblasti směřování výzkumu a vývoje k výstavbě prototypů reaktorů čtvrté
generace, kde CVŘ je zapojeno ve dvou významných projektech prototypů reaktorů GIV,
a to ALLEGRO a ALFRED.
Využití reaktorů v roce 2012 bylo především soustředěno na plnění projektů z oblasti
reaktorové fyziky, inspekcí paliva, konzultačních služeb v problematice vodních režimů
a další výzkumné práce CVŘ. Jako každoročně byly řešeny desítky různých projektů na
národní i mezinárodní úrovni s významnou účastí v mezinárodních konsorciích
a výzkumných komunitách. Byly navázány nové spolupráce s průmyslovými podniky,
které vyústily v úspěšné projektové koncepty spuštěné na počátku roku 2013. Významným
úspěchem je zakončení dvou velkých výzkumných programů spolufinancovaných účelovou
podporou z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Projekty se zabývaly pokročilými
metodami materiálového výzkumu a optimalizací ozařovacích podmínek na výzkumném
jaderném reaktoru LVR-15. Byly hodnoceny jako V – vynikající.
Z interních zdrojů jsme na základě interního výběrového řízení financovali tři interní projekty
směřující k testování nových myšlenek a námětů a k identifikaci perspektivních směrů
výzkumu v dalších letech.
Reaktor LVR-15 byl v roce 2012 provozován 182 dní v 10 kampaních, reaktor LR-0 854
hodin ve 116 směnách. Při jejich provozu nedošlo k žádným mimořádným událostem.
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V letních měsících byla na reaktoru LVR-15 provedena pětiletá provozní kontrola, která
potvrdila vyhovující stav zařízení pro další provoz.
Pokračujeme ve spolupráci s vysokými školami na výchově nové generace odborníků.
Kromě již standardního vedení studentských prací byl v roce 2012 poprvé vyhlášen program
Kapacita za nápady, který zdarma zpřístupnil reaktor LR-0 inovativním nápadům VŠ
studentů. Přihlásily se dva týmy, z nichž jeden svůj projekt úspěšně realizoval.
Z pohledu zapojení organizace do mezinárodních odborných komunit pokračovala integrace
do společných programů Evropské aliance pro energetický výzkum, a to zejména v oblasti
inovativních materiálů pro reaktory GIV, ale také například do programu zaměřeného na
environmentální, ekonomické a sociální dopady energetiky. Činnost v těchto programech
zastřešená členstvím CVŘ ve výkonném výboru Aliance EERA vedla mimo jiné k účasti
v konsorciích výzkumných projektů EURATOM. Aktivity v oblasti podpory současné
generace reaktorů a výchovy a vzdělávání odborníků pro fúzi posílila společnost vstupem
do evropských asociací NUGENIA, resp. FUSENET, nadále byla také aktivní skupina mladé
generace ETSON.
Na národní úrovni bylo započato řešení osmiletého partnerského projektu CANUT
koordinovaného ZČU v Plzni. K rozvoji partnerské spolupráce a popularizace výsledků byly
odstartovány další 3 projekty hrazené v rámci Evropského sociálního fondu. O efektivitě na
tomto poli svědčí téměř dvě desítky nových návrhů partnerských projektů a rostoucí zájem
veřejnosti o aktivity společnosti monitorovaný návštěvností internetových stránek i rostoucí
účastí na akcích pro veřejnost.
V oblasti podpory SÚJB jsme v roce 2012 navázali na jednu ze stěžejních aktivit podpory
SÚJB v roce 2011 – kompilaci „Národní zprávy ČR - zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE
Temelín: hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukushima“
a její obhajobu v mezinárodním „peer review“ procesu. Pomáhali jsme vypracovat Národní
plán zvyšování jaderné bezpečnosti Jaderných zařízení ČR, který byl koncem roku 2012
odeslán do Evropské komise a zajišťovali expertní podporu SÚJB i při přípravě „Mimořádné
národní zprávy ČR pro potřeby Úmluvy o jaderné bezpečnosti“. V oblasti jaderné
bezpečnosti CVŘ hodnotilo vybrané kapitoly předprovozních bezpečnostních zpráv.
Pokračovali jsme v poskytování informací o jaderné energetice veřejnosti, například
udržováním internetových portálů k nehodě ve Fukušimě a vybudováním encyklopedie
pojmů z jaderné energetiky, která pod názvem Enpedie využívá technologií na bázi wiki
a vytvořila si již okruh příznivců.

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA
ředitel společnosti
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I.

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Právní forma společnosti:

společnost s ručením omezeným

Sídlo společnosti:

Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68

Telefon:

266 173 504, 266 172 136

Fax:

266 173 505

E-mail:

cvrez@cvrez.cz

IČ:

26722445

DIČ:

CZ26722445

Datum založení společnosti: 9. října 2002

Předmět podnikání:


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd



Výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření



Výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie



Výzkum a vývoj v oblasti technologie, chemie a informatiky



Výzkum léčiv
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Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena
Společnost Centrum výzkumu s.r.o. byla založena společností Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s., se sídlem Husinec-Řež čp. 130, IČ 46356088, v souladu s ustanovením
obchodního zákoníku na dobu neurčitou.

Číslo, pod kterým je společnost vedena u obchodního rejstříku
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 89598.

Statutární a dozorčí orgány společnosti v roce 2012
Statutární orgán
Jednatel

Ing. Martin Ruščák CSc.,MBA

Jednatel

Ing. Václav Liška, CSc.

Jednatel

Ing. Jan Rábl

Jednatel

Ing. Jiří Richter

(od 14. 6. 2012)

Předseda dozorčí rady

Ing. Milan Patrík, MBA

(do 19. 9. 2012)

Člen dozorčí rady

Ing. Roman Břežný

(do 19. 9. 2012)

Člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Horák, MBA

(do 19. 9. 2012)

Předseda dozorčí rady

Ing. Martin Jašek, M. A.

(od 20. 9. 2012)

Člen dozorčí rady

Ing. Aleš John, MBA

(od 20. 9. 2012)

Člen dozorčí rady

Ing. František Pírek, MBA

(od 20. 9. 2012)

(do 13. 6. 2012)

Dozorčí rada
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Management společnosti v roce 2012
Ředitel společnosti

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA

Finanční ředitel

Ing. Jan Rábl

Vědecký ředitel

Ing. Jan Kysela

Ředitel sekce

Ing. Vlastimil Juříček

Ředitelka sekce

Ing. Kateřina Vonková

Ředitel sekce

Ing. Jiří Záborský

Ředitel sekce

Ing. Jiří Richter

Ředitel sekce

Ing. Jakub Prahl, Ph.D.

Ředitel sekce

Ing. Miroslav Hrehor

Manažer kvality

Ing. Evženie Chramostová
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II.

Údaje o základním kapitálu

Základní kapitál společnosti zapsaný v Obchodním rejstříku (tis. Kč)

296 595
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III.

Údaje o činnosti

Historie společnosti
Společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. byla založena Ústavem jaderného výzkumu
Řež a.s. za účelem výzkumu a vývoje v oblasti přírodních a technických věd v souladu
s obchodním zákoníkem na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598.

Hlavní oblasti činnosti společnosti
Výzkumná a vývojová činnost v oblasti přírodních, medicínských a technických věd na
reaktorech LVR-15 a LR-0, podpora studentské vědecké činnosti, účast na mezinárodním
projektu dodávka horkých komor Reaktor Jules Horowitz,

Tržby
Sledované období
Celkem

Minulé období

Tuzemsko

Zahraničí

78 464

70 933

7 531

Čerpání rezerv

6 500

6 500

Ostatní výnosy

206 510

201 433

Celkem

291 474

278 866

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

94 987

93 826

1 161

5 077

195 233

189 907

5 326

12 608

290 220

283 733

6 487

Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje vl. výr.
Tržby z prodeje služeb
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Zaměstnanci
Zaměstnanci celkem
Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Z toho řídících pracovníků
Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Průměrný počet zaměstnanců

184

172,75

8

7

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

168

138,99

8

7

89 944

71 763

14 505

9 502

Odměny členům statutárních orgánů
společnosti

380

390

300

270

Odměny členům dozorčích orgánů
společnosti

192

192

Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní poj.

28 796

24 541

3 434

3 289

3 593

2 833

206

136

122 905

99 719

18 445

13 197

Mzdové náklady

Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. zaměstnávala k 31. 12. 2012 celkem 184 osob
(v přepočteném stavu 168). Z celkového počtu zaměstnanců má 64 % vysokoškolské
vzdělání a 25 % středoškolské vzdělání. 11 % jiné vzdělání.
V procesu udržování, prohlubování a zvyšování kvalifikace společnost definovala
v personální strategii plány na systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti radiační
ochrany a jaderné bezpečnosti, tréninky manažerů projektů, výuky jazyků apod.
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Údaje o investiční činnosti a politice výzkumu
Hlavní budoucí investice
Nejvýznamnější investicí je rozšíření technologické základny pro výzkum v rámci projektu
Udržitelná energetika. Do roku 2015 bude investováno cca 2,4 mld. Kč do oblastí:
 Rozvoj technologií reaktorů generace IV.
 Rozvoj technologií pro využití jaderné fúze, zejména v problematice blanketu a první
stěny.
 Vodíkové technologie.
 Technologie jaderného palivového cyklu včetně technologií studeného kelímku,
hodnocení integrity materiálů pro dlouhodobé ukládání a špičkové zařízení pro
analýzy životního prostředí.
 Vysokoteplotní vlastnosti materiálů pro energetiku.
Součástí investic jsou budovy v Řeži a Plzni.
V roce 2012 pokračovaly přípravy na výměnu systému ochrany a řízení reaktoru LVR-15
(SOŘ), investice bude realizována v roce 2013.
CVŘ bude pokračovat v investicích do technologické obnovy dílen tak, aby se byly schopny
v letech 2013–2015 podílet významnou měrou na vývoji a výrobě technologií pro projekt
SUSEN.
V roce 2012 pokračovaly práce na in-kind příspěvku do budování horkých komor pro reaktor
Jules Horowitz ve Francii. České organizace získají na základě této investice a na principech
open access přístup na zařízení JHR po dobu 50 let.

Informace o politice výzkumu a vývoje
Politika společnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) se i nadále ubírá v souladu
s národními a evropskými potřebami a trendy. V roce 2012 byly zahájeny práce na projektu
SUSEN, což se odrazilo i na řízení a rozvoji v oblasti výzkumu.
Hlavní aktivitou v roce 2012 byl v rozvoj znalostí a odborných aktivit Centra výzkumu ve
spojení s projektem SUSEN. Byla provedena podrobná analýza udržitelnosti projektu po roce
2015. Na základě této analýzy je byly definovány i změny, které povedou ke zvýšení
zapojení do mezinárodní komunity a využití výsledků v praxi.
Byla zpracována materiálová strategie, která stanovuje oblasti výzkumu a vývoje a definuje
priority v jednotlivých oblastech materiálového výzkumu. Strategie pokrývá oblasti stávajících
jaderných elektráren, elektráren klasických, reaktorů čtvrté generace a reaktorů fúzních.
Materiálový výzkum je oblastí, kde Centrum výzkumu Řež disponuje významnou
infrastrukturu včetně možnosti využití ozařování na výzkumném reaktoru.
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V roce 2012 došlo k významnému posunu z hlediska směřování a koncentrace našich aktivit.
Týká se to oblasti našeho zapojení do evropského fúzního výzkumu, kde jsme se kromě
zakázek pro ITER zapojili i do dlouhodobého programu pro budoucí elektrárnu s fúzním
reaktorem, tzv. DEMO. V oblasti reaktorů čtvrté generace došlo ke konsolidaci a upřesnění
cílů – zejména v oblasti směřování výzkumu a vývoje k výstavbě prototypů reaktorů čtvrté
generace, kde CVŘ je zapojeno ve dvou významných projektech prototypů reaktorů GIV,
a to ALLEGRO a ALFRED.
V roce jsme věnovali pozornost publikační činnosti společnosti, účasti na konferencích
a přípravě strategie v podpoře patentů.
V roce 2012 začala pracovat vědecká rada CVŘ a projektu SUSEN, proběhlo její první
zasedání a byly stanoveny úkoly na další rok její činnosti.
Na národní úrovni pokračují výzkumné projekty podporované Ministerstvem průmyslu
a obchodu a rozbíhají se další tři nové projekty s finanční podporou Technologické agentury
České republiky.
V evropském měřítku pokračuje společnost v úspěšném řešení projektů 7. Rámcového
programu EURATOM v oblasti štěpení. Všech 5 řešených projektů se týká výzkumu a vývoje
nových reaktorových systémů (generace IV), přičemž v jednom z projektů zaměřeném na
kvalifikaci palivové smyčky se superkritickou vodou společnost CVŘ přímo koordinuje
celkem 17 evropských a čínských výzkumných ústavů.
Důležitou oblastí výzkumu a služeb jsou práce pro české jaderné elektrárny. Účastnili jsme
se měření na stendu, inspekcí paliva, zvyšování výkonu elektráren, vodním režimům
a chování tritia. Spolupráce je podpořena naší účastí v projektu EPRI. Byly zpracovány
podklady k zahájení experimentálních prací k problematice životnosti betonů.

Informace o ochraně životního prostředí za rok 2012
V roce 2012 nedošlo v oblasti ochrany životního prostředí k žádným haváriím ani společnost
svými činnostmi nezpůsobila škody na životním prostředí. V průběhu roku 2012 pokračovaly
práce na zavádění systému environmentálního managementu dle normy ISO14001, který
bude součástí integrovaného systému managementu společnosti.
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IV.

Údaje o majetku a finanční situaci

Hospodářský výsledek z běžné činnosti po zdanění (tis. Kč)
Hospodářský výsledek za běžné období
164
Hospodářský výsledek za minulé období
748
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v dalším období
Na období roku 2013 byl dozorčí radou schválen finanční plán se ziskem 114 tis. Kč
Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2012
Zůstatek k 31. 12. 2011

296 595
296 595

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %:
Jméno fyzické
osoby, název
právnické
osoby

ÚJV Řež a.s.

Bydliště, sídlo

Husinec-Řež 130
250 68 Husinec-Řež

Sledované účetní období

Minulé účetní období

Podíl

tj. %

podíl

tj. %

296 595

100

296 595

100

Společnost nemá organizační složku v zahraničí
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Struktura majetku k 31. 12. 2012
Pořizovací cena
Skupina majetku

Oprávky

Zůstatková cena

běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

Stavby

55 167

55 167

3 308

2 205

51 859

52 962

Samostatné
movité věci a
soubory m.věcí

198 954

184 405

51 720

35 101

143 730

149 304

Energ. stroje

114 762

114 690

17 078

11 282

97 684

103 408

Prac. stroje

1 902

988

416

267

1 486

721

Přístroje a zvl.
Zař. zařízení

72 886

65 164

32 756

22 368

40 130

42 796

Dopravní
prostředky

3 241

3 145

1 189

937

2 052

2 208

847

418

281

248

566

170

Jiný DLHM

5 317

3 182

3 504

2 637

1 813

545

Nedokončený
DLHM

33 336

24 929

33 336

24 929

Oceňovací rozdíl
k nab. majetku

14 231

14 231

11 385

12 333

Pozemky

Inventář

2 846

1 898
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V.

Ekonomické výsledky

Rozvaha k 31. 12. 2012 a 2011
AKTIVA
AKTIVA CELKEM

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

924 297

Pohledávky za upsaný základní kapitál

640 695
0

241 779

242 148

Dlouhodobý nehmotný majetek

1 469

2 073

Software

1 469

2 073

240 310

240 075

51 859

52 962

143 730

149 850

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

33 336

23 707

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

11 385

12 333

Oběžná aktiva

665 941

367 866

Zásoby

339 288

275 244

Nedokončená výroba a polotovary

332 964

270 027

Krátkodobé pohledávky

66 088

40 031

Pohledávky z obchodních vztahů

30 130

31 943

0

0

9 272

6 639

0

155

3 722

964

260 470

52 496

168

210

260 302

52 286

16 577

30 681

366

270

16 211

30 411

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
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PASIVA CELKEM

Běžné
období

účetní Minulé
období

účetní

PASIVA CELKEM

924 297

640 695

Vlastní kapitál

246 469

245 717

Základní kapitál

296 595

296 595

Základní kapitál

296 595

296 595

0

4 157

364

192

-51 242

-52 786

4 274

2 730

-55 516

-55 516

752

1 716

Cizí zdroje

677 828

384 287

Dlouhodobé závazky

347 368

293 781

Závazky - ovládající a řídící osoba

17 268

17 268

Odložený daňový závazek

28 868

31 181

292 808

47 591

Závazky z obchodních vztahů

17 635

5 706

Závazky k zaměstnancům

17 311

7 492

9 446

4 893

231 058

10 744

Bankovní úvěry a výpomoci

18 880

19 376

Bankovní úvěry dlouhodobé

18 880

19 376

Časové rozlišení

0

10 691

Výdaje příštích období

0

8 266

Změny základního kapitálu
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období

Krátkodobé závazky

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj.
Stát – daňové závazky a dotace
Jiné závazky
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Výkaz zisku a ztráty
Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

143 962

189 250

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

78 464

94 987

Změna stavu zásob vlastní činnosti

62 937

94 263

119 864

153 110

Spotřeba materiálu a energie

22 172

24 434

Služby

97 692

128 676

Přidaná hodnota

24 098

36 140

Osobní náklady

122 905

99 719

Mzdové náklady

89 944

71 763

572

582

28 796

24 541

Sociální náklady

3 593

2 833

Daně a poplatky

763

721

20 317

20 476

23

762

1

744

12 050

11 859

135 935

100 970

Výkony

Výkonová spotřeba

Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
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Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

Ostatní provozní náklady

2 391

1 245

Provozní výsledek hospodaření

1 629

3 160

Výnosové úroky

56

106

Nákladové úroky

667

865

Ostatní finanční výnosy

1 832

1 487

Ostatní finanční náklady

2 686

3 140

Finanční výsledek hospodaření

-1 465

-2 412

Daň z příjmů za běžnou činnost

-588

-968

1 725

4 247

-2 313

-5 215

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

752

1 716

Výsledek hospodaření za účetní období

752

1 716

Výsledek hospodaření před zdaněním

164

748

-splatná
-odložená
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VI.

Významné události po datu účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení této výroční zprávy nenastaly žádné významné události.
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VII.

Účetní závěrka ověřená auditorem
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VIII.

Odpovědnost za výroční zprávu
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