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DTS Vrbenský, a.s.
Celkový pohled na centrální dílny a správní budovu
Most – Souš



Správnou cestou.

Symbol cesty jako cíl dosažení spokojenosti našich 
zákazníků je v naší práci víc než viditelný. 
Rádi bychom Vám dokázali, že motto „správnou cestou“, 
může být přínosem i pro Vás.

Motto
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Vinice
Rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
Most





Jaroslav Tišl
řidič buldozeru 

Úsek pomocné 

mechanizace 

Samozřejmě, že jezdíme 

po správných cestách, 

vždyť je sami připravujeme. 

Kromě vytváření 

a udržování cest musíme 

také udržovat chod 

zakladačů, bagrů, 

udržujeme a připravujeme 

pláně, odhrnujeme bláto 

a naopak nahrnujeme 

suchou zeminu, 

činností je celá řada. 

Na šachtě pracuji už 

třicet let a za tu dobu 

se toho zde spousta 

změnila. Stroje, které 

máme k dispozici, jsou 

novější a díky většímu 

komfortu se na nich 

pracuje mnohem lépe, 

než tomu bylo v minulosti. 



Martin Horáček
řidič

Úsek automobilové 

dopravy 

Mým úkolem je dopravovat 

auta, buldozery, těžkou 

techniku a materiál 

na místo určení. Měsíčně 

najedu v průměru kolem 

4 tisíc kilometrů. S tahačem 

jezdím od roku 2002, 

kdy přišla tato auta jako 

nová. Měl jsem možnost 

řídit více automobilů 

různých značek a Volvo 

je jednoznačně nejlepší. 

V tomto ohledu byl jejich 

nákup určitě cestou 

správným směrem. 

A jestli jezdíme 

po správných cestách? 

Určitě. Pokud bychom 

to brali doslova, vždy jsem 

s nákladem bezpečně 

dorazil do cíle.



Aleš Tyburec
předák dílny

Mercedes-Benz 

Úsek údržby 

V dílně, kde pracuji, 

mám na starost sedm lidí, 

kteří provádějí opravy vozů 

Mercedes-Benz. 

V devadesátých letech jsem 

začal pracovat na zdejší 

šachtě a do společnosti 

DTS Vbenský, a.s. 

jsem přišel v roce 1999. 

Když vzniklo naše 

specializované 

pracoviště společně 

s výběrem zaměstnanců, 

byla to nová cesta, 

na kterou jsme se vydali.

V době, kdy se celá logistika 

vyvíjí určitým směrem, 

fi rmy se specializují, 

je určitě dobré, když se 

i naše společnost věnuje 

na vrcholové úrovni jedné 

konkrétní značce.



Ing. Luboš Straka
předseda představenstva a ředitel společnosti
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Slovo předsedy 
představenstva
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Vážené dámy a pánové,

hodnocení a bilancování výsledků patří k pravidelně 
se opakujícím činnostem každé obchodní společnosti. 
Opět nadešel čas ohlédnout se a zhodnotit uplynulý rok.

Rok 2007 byl pro společnost DTS Vrbenský, a.s. velmi 
úspěšný a navázal tak na předchozí úspěšné období, 
které se datuje od roku 2003, kdy byla dokončena
restrukturalizace společnosti.

Vývoj ekonomických ukazatelů od zmiňované 
restrukturalizace je více než dobrý. Odpovídá tomu mimo 
jiné růst tržeb mimo skupinu Czech Coal o 270 mil. Kč 
a naopak tržby do skupiny klesly o 100 mil. Kč.

Celkový obrat společnosti za hodnocené období činil 
913 mil. Kč a byl nejvyšší v celé historii fi rmy. I v roce 2007 
pokračoval nastolený trend snižování výkonů do skupiny 
a zvyšování výkonů mimo skupinu. Objem výkonů mimo 
skupinu dosáhl výše 365 mil. Kč a představuje 40% podíl 
celkových tržeb. Meziročně došlo k nárůstu tržeb mimo 
skupinu o cca 150 mil. Kč, čímž se podařilo plnit strategii 
společnosti spočívající v růstu tržeb mimo skupinu.

Společnost vytvořila disponibilní zisk ve výši 13 mil. Kč, 
ukazatel EBITDA dosáhl výše 110 mil. Kč a byl překročen 
o 9 mil. Kč oproti rozpočtu společnosti a ukazatel EBITDA 
CASH ve výši 112 mil. Kč překročil rozpočtem stanovenou 
hodnotu o 19 mil. Kč.

V roce 2007 pokračovala obnova vozového parku 
a zemních strojů, jejíž cílem je udržet konkurenceschopnost 
produktů společnosti. Celkem společnost investovala 
do dlouhodobých movitých aktiv 64 mil. Kč.

Závěrem mi dovolte jménem managementu společnosti 
poděkovat akcionářům a obchodním partnerům 
za projevenou důvěru, dále pak i zaměstnancům 
za dosažené výsledky v uplynulém roce. Věřím, 
že výsledky roku 2007 jsou dobrým předpokladem 
pro další rozvoj a prosperitu společnosti, tak aby 
i nadále byla významnou a respektovanou společností 
nejen skupiny Czech Coal, ale i regionu.

Ing. Luboš Straka
předseda představenstva
a ředitel společnosti
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Profi l společnosti

Základní údaje

Obchodní fi rma: DTS Vrbenský, a.s.
Právní forma:  akciová společnost
Základní kapitál: 480 000 000 Kč
Založení společnosti: 1. 7. 1995
Registrace:  Krajský soud v Ústí nad Labem,
  oddíl B, vložka 718
Identifi kační čísla:
IČ:   63145251 
DIČ:   CZ63145251
Sídlo:   Souš čp. 7, 434 03 Most 
Akcionář: Mostecká uhelná a.s. (100 %)

Poslání společnosti

Vytvářet přidanou hodnotu pro akcionáře efektivním 
využíváním majetku, se kterým společnost nakládá.

Vytvářet přidanou hodnotu pro zákazníka poskytováním 
kvalitních služeb za přiměřené ceny.

Přispívat k ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu a ke 
zlepšování životního prostředí.

Vize společnosti

Jsme silná, stabilní a spolehlivá společnost, jejímž cílem 
je spokojený zákazník.

Budoucnost vidíme v růstu a kvalitě poskytovaných služeb 
v oblasti provozování automobilové dopravy, stavebních 
strojů a provádění vybraných stavebních prací a rekultivací.

S nabídkou a konkurenceschopností našich služeb chceme 
být Vaším významným partnerem.

Hlavní aktivity společnosti

Zemní práce
Sanační a rekultivační práce
Odstraňování ekologických zátěží
Nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně 
ekologických staveb a skládek
Vodohospodářské stavby
Komplexní nákladní doprava
Pronájem a servis motorových vozidel a stavebních strojů
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Vývoj hlavních ukazatelů

Ukazatel Jednotka 2004 2005 2006 2007
Celkové tržby tis. Kč 747 265 867 049 810 980 913 913

Zisk před zdaněním tis. Kč 5 964 19 836 15 950 16 051

Zisk po zdanění (EBIT) tis. Kč 6 938 16 216 11 578 13 319

EBITDA tis. Kč 80 766 108 824 108 333 109 544

Stálá aktiva tis. Kč 426 938 442 045 399 540 367 649

Oběžná aktiva tis. Kč 356 358 339 083 336 673 350 961

Vlastní kapitál tis. Kč 513 715 515 170 511 071 512 184

Cizí zdroje tis. Kč 266 787 263 560 224 108 206 974

Přidaná hodnota tis. Kč 356 469 350 831 353 308 373 426

Produktivita práce (obrat na zaměstnance) tis. Kč 933 1 102 1 074 1 230

Osobní náklady tis. Kč 236 878 244 647 246 117 254 031

Průměrný výdělek Kč/zam. 17 308 18 503 19 327 20 120

Prům. počet zaměstnanců zam. 801 787 755 743
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Představenstvo

Ing. Luboš Straka  předseda představenstva, ředitel společnosti DTS Vrbenský, a.s.
Dr. Ing. Damir Dordevič  místopředseda představenstva, ředitel pro údržbu Mostecké uhelné a.s.
Ing. Miroslav Borovský  člen představenstva, hlavní inženýr pověřený řízením 
   Závodu výroby Mostecké uhelné a.s.

Dozorčí rada

Ivan Ondřejka  předseda dozorčí rady, personální ředitel Mostecké uhelné a.s.
Ing. František Svoboda  místopředseda dozorčí rady, technický ředitel Mostecké uhelné a.s.
Arnošt Ševčík   člen dozorčí rady, předseda odborové organizace DTS Vrbenský, a.s. 

Vrcholové vedení společnosti

Ing. Luboš Straka  ředitel společnosti
Ing. Eva Dítětová  ekonomický náměstek 
Ing. Ivan Baláš  obchodní náměstek
Eva Emingerová  personální náměstek 
Ladislav Karlovský  výrobně technický náměstek
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Řídící orgány 
společnosti
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Organizační struktura společnosti
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Vedení společnosti
zleva:
Ing. Roman Micka – vedoucí provozu
Eva Emingerová – personální náměstek
Ladislav Karlovský – výrobně technický náměstek
Ing. Luboš Straka – ředitel společnosti
Ing. Eva Dítětová – ekonomický náměstek
Ing. Ivan Baláš – obchodní náměstek





Obchodní činnost

V loňském roce dosáhla společnost nejlepších výsledků 
ve své dosavadní historii z hlediska objemu tržeb. Rekordních 
výsledků dosáhla fi rma jak v celkových tržbách, tak v objemu 
tržeb realizovaných mimo mateřskou skupinu Czech Coal a.s.
Těchto výsledků se podařilo dosáhnout díky tomu, že se 
z velké části eliminoval vliv sezónnosti v oblasti provádění 
zemních prací a přepravy sypkých hmot, a to zejména v I. Q., 
které je dlouhodobě z pohledu tržeb nejslabším obdobím roku.

Přehled zakázek za rok 2007

1. čtvrtletí
Díky příznivým klimatickým podmínkám mohly pokračovat 
zemní práce na zakázce „Těsnění dna Ležáky“. V rámci této 
zakázky se jednalo o vytvoření minerálního těsnění břehové 
linie budoucího jezera Ležáky. Nadále pokračovaly práce 
při provádění demolic objektů bývalé Úpravny uhlí Herkules. 
V roce 2007 byly dokončeny demolice všech objektů a byla 
zahájena rekultivace celého území bývalé úpravny uhlí. 
V závěru I. Q. byla zahájena výstavba obchodního centra 
City Most. Jedná se o obchodní a obytný komplex v centru 
města Most a zároveň o největší stavbu v centru města 
za posledních několik let. Naše společnost byla dodavatelem 
zemních prací, které spočívaly ve vytvoření stavební jámy 
o celkové výměře 120 tis. m3.

2. čtvrtletí
V tomto období pokračovaly zemní práce v rámci výstavby 
obchodního centra City Most. Byly zahájeny práce 

na zakázkách zaměřených na rekultivaci území po předchozí 
těžbě hnědého uhlí. Jednalo se o zakázky Rekultivace 
Obránců míru VI. etapa, Rekultivace Vršany IV. etapa, 
Rekultivace Růžodolské výsypky. Podstatou těchto zakázek 
bylo provedení terénních prací na původních výsypkách, 
navezení a rozprostření ornice a organických substrátů 
a následné provedení výsadby zeleně. Specifi ckou zakázkou 
bylo provedení sanace a rekultivace Čepirožské výsypky, kde 
v rámci rekultivace byla založena nová vinice. Bylo zahájeno 
provádění zemních prací při výstavbě golfového hřiště 
Beroun – Na Veselce.

3. čtvrtletí
V tomto období vrcholily práce na rozpracovaných zakázkách 
z minulého čtvrtletí, zejména práce související s prováděním 
rekultivací v lokalitách Vršany, Obránců míru a Čepirožské 
výsypky. Díky příznivým klimatickým podmínkám byly zemní 
práce provedeny včas a na upravených plochách byla zahájena 
biologická rekultivace spočívající v zatravnění ploch a výsadbě 
stromů. Byly zahájeny zemní práce při výstavbě nové dopravní 
komunikace v lokalitě Čepirožské výšiny, která zpřístupní další 
území této lokality pro budoucí výstavbu rodinných domů.

4. čtvrtletí
Postupně byly dokončovány rozpracované zakázky. V rámci 
rekultivačních zakázek byly budovány štěrkové komunikace 
v rekultivovaných plochách a na ozeleněných plochách 
byla prováděna pěstební péče. U zakázek pokračujících 
do příštího roku byla prováděna opatření, aby v průběhu 
zimního období mohly práce na zakázkách pokračovat, 
nebo aby na již provedených dílech nedošlo ke škodám.
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Zpráva 

představenstva
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Obchodní centrum
Most
zemní práce



Výroba

Úsek automobilová doprava
Tento úsek společnosti realizuje své přepravní výkony 
sypkých hmot a zemin fl otilou velkoobjemových 
nákladních vozů. Dále provádí přepravy osob, 
realizuje jeřábnické práce speciální technikou, 
dále prodává a rozváží pohonné hmoty.
Další neméně důležitou činností je pronájem 
vozidel a poskytování vozidel formou 
autopůjčovny pro skupinu Czech Coal. 

Úsek pomocná mechanizace
Vůdčí činností je zajišťování výkonů v oblasti zemních 
prací malého a velkého rozsahu dozery všech velikostí, 
výkopových prací diselhydraulickými rýpadly a nakládku 
sypkých materiálů a zemin kolovými nakladači. Dále je 
tento úsek dodavatelem výkonů pro komplexní realizaci 
terénních rekultivací dotčenou hornickou činností, 
zemních prací při výstavbě obchodních a průmyslových 
center v regionu a sanací ekologických zátěží.
Pro tuto činnost je vybaven moderním a výkonným 
portfoliem stavebních strojů a zařízení.

Úsek údržby
Významnou činností úseku údržby je zajištění oprav 
a údržby vlastní dopravní a stavební mechanizace. 
Nedílnou součástí je poskytování i výkonů pro ostatní 
subjekty v regionu a to i formou autorizovaných 
servisů Komatsu a Mercedes. Dále je prováděn 
servis a údržba zařízení systému ProTank. 

Úsek Štětí
Svou jedinečnou činností zajišťuje technologickou 
dopravou výrobní celky uvnitř areálu 
společnosti Mondi Packaging Paper Štětí.

20

28 % Přípravné práce

28 % Ekologické stavby

34 % Rekultivace

Struktura stavebních činností
2007
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2 092  rok 2005

1 762 rok 2006

2 083 rok 2007

Přeprava sypkých hmot – úsek Autodoprava 
tis. tun

2,1 % traktory

0,6 % autobagry

3,8 % jeřáby a plošiny

1,6 % komunální technika

5,6 % návěsy a přívěsy

12,9 % osobní automobily

24,7 % stavební mechanizace

48,7 % nákladní automobily

36 % přeprava hmot

22 % přeprava osob

14 % přeprava speciální

28 % pronájem vozidel

Struktura vozového parku DTS Vrbenský, a.s.
celkem 708 vozidel a strojů

Struktura provozování automobilové dopravy
tržby 2007

samostatný pronájem 

250 581 rok 2005

325 893 rok 2006

277 427 rok 2007

pronájem s řidičem 

124 787 rok 2005

127 376 rok 2006

124 432 rok 2007

Autopůjčovna – ujetá vzdálenost 
km

s řidičem 

bez řidiče

200720062005



Ekonomika

V roce 2007 si společnost, co se týče objemů 
výkonů, vedla nejlépe za celé své existence. 
Výše obratu dosáhla téměř 1 mld. korun.

Tržby za silniční přepravu dosáhly hodnoty 
314 mil. Kč, což je 7% meziroční růst. Tržby za výkony 
stavebních strojů a stavební výkony meziročně 
vzrostly o 14 %, a dosáhly částky 534 mil. Kč.

I v roce 2007 zaznamenala společnost pokles 
tržeb z Mostecké uhelné a.s. a to až o 17 % oproti 
předchozímu roku. Znamená to tedy, že veškeré nárůsty 
výkonů, zrealizovala společnost na externím trhu.

Společnost vytvořila zisk před zdaněním, a to 
16 mil. Kč a dosáhla rentability vlastního kapitálu 
ve výši 3 %. Přidaná hodnota na zaměstnance 
se meziročně zvýšila o 7 % a činí 0,5 mil. Kč.

V roce 2007 pokračovala obnova vozového parku 
a zemních strojů, společnost proinvestovala 
do dlouhodobých movitých aktiv 64 mil. Kč, 
hodnota leasingu činila 55 mil. Kč.
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35,5 % pomocná mechanizace

34,6 % autodoprava

20,1 % rekultivace 

a inženýring

6,3 % ostatní provozy

3,5 % údržba

747 265 rok 2004 

867 049 rok 2005

810 980 rok 2006

913 913 rok 2007

Podíl hospodářských středisek na výkonech
rok 2007

Vývoj tržeb v letech 2004–2007
tis. Kč



Porada vedení – management společnosti
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Personální činnost, sociální politika 
a mzdový vývoj

Cílem v personální oblasti v roce 2007 bylo dodržovat 
zákonné normy vyplývající z platné legislativy a neustále 
rozvíjet komunikaci se svými zaměstnanci.

Společnost DTS Vrbenský, a.s. počítala pro rok 2007 
se 744 funkčními místy. Příznivý vývoj externích zakázek 
v průběhu roku zapříčinil, že se počet plánovaných míst 
zvýšil na 751. 

Výběr vhodných kandidátů na pracovní pozice 
probíhal převážně prostřednictvím výběrových řízení. 
Společnost při výběru zároveň spolupracuje s úřady 
práce. Při obsazování pracovních pozic se rovněž přihlíží 
k doporučením od stávajících zaměstnanců. 

V uplynulém roce došlo k mírnému zvýšení procenta 
fl uktuace, ale pro společnost se prozatím nejedná 
o významnější hrozbu mimo jiné i proto, že má pozitivní 
dopad na vývoj věkové struktury fi rmy. 

V roce 2007 se pokračovalo v rozvoji sociální politiky 
a společnost začala spolupracovat s fi rmou „Sodexho“. 
Využívání poukázek Vital Pass a Relax Pass výrazně 
ovlivnilo čerpání sociálního fondu. Výsledky sociologického 
průzkumu ukázaly, že sociální politika společnosti se ubírá 
správným směrem a patří mezi významné motivační prvky 
pro zaměstnance.

Na pozitivní vývoj společnosti má velký vliv i spokojenost 
zaměstnanců, která je úzce spjata s fi nanční motivací. 

Po vyhodnocení hospodářských výsledků za uplynulý 
rok můžeme říci, že společnost splnila všechny závazky 
plynoucí z uzavřené Kolektivní smlouvy DTS Vrbenský, a.s. 

Míra infl ace za rok 2007 dosáhla 2,8 %. Průměrný výdělek 
roku 2007 dosáhl výše 20 120 Kč. Index průměrného 
měsíčního výdělku 2007/2006 byl ve výši 103,84 %.
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12,02 % odměny

58,40 % základní mzda

4,02 % příplatky

13,02 % náhrady mzdy

12,54 % prémie

25 % rozhodně důležitý

50 % spíše důležitý

21 % spíše nedůležitý

4 % rozhodně nedůležitý

14 % Aquadrom Most

2 % MUDr. Zemánek

2 % ML Chomutov

4 % Tornádo Most

2 % Zimní stadion 

8 % Zdravotnické výkony 

a pomůcky

54 % Poukázky VitalPass

14 % Poukázky RelaxPass

18 % velmi spokojen

53 % spíše spokojen

24 % ani spokojen ani 

nespokojen

4 % spíše nespokojen

1 % velmi nespokojen

Čerpání mzdových prostředků zaměstnanců 
Struktura mzdy
Procenta

Důležitost sociálního programu pro zaměstnance
Procenta

Struktura čerpání sociálního programu – zaměstnanci
Procenta 

Spokojenost zaměstnanců ve společnosti 
DTS Vrbenský, a.s.
Procenta
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Řízení kvality

Systém řízení kvality je v celé společnosti implementován 
procesně tak, aby bylo možné sledovat a měřit ukazatele 
a rizika jednotlivých procesů a činností. Monitoring kvality 
procesů umožňuje sledovat a řídit kvalitu hlavních pilířů, 
na kterých je postavena spokojenost našich zákazníků. 

Snahou managementu společnosti DTS Vrbenský, a.s. 
je systém uvnitř společnosti trvale udržovat a současně 
se získáváním nových poznatků a zkušeností stále 
zdokonalovat. Vedení společnosti podporuje své fi remní 
strategické priority a cíle touto politikou kvality: 

vše co děláme, je v souladu s platnými • 
zákony a ostatními závaznými předpisy,
kvalitu poskytovaných služeb pravidelně • 
ověřujeme prostřednictvím nastaveného 
vnitřního kontrolního systému,
vztahy s našimi klienty a partnery jsou založeny • 
na otevřenosti a vzájemné důvěře,
řadu let přispíváme k rozvoji regionu • 
v oblasti zaměstnanosti, ochrany 
i obnovy krajiny a podporujeme rozvoj 
sociální, sportovní a kulturní sféry,
tradičně využíváme odborné • 
způsobilosti, specializace a dlouhodobé 
zkušenosti našich zaměstnanců,
podporujeme oblast osobního vzdělávání a dbáme • 
na profesní rozvoj našich zaměstnanců.

Společnost vlastní od roku 2005 certifi kát 
managementu kvality, který odpovídá mezinárodním 
požadavkům dle normy ISO 9001. Každým rokem 
je přezkoumávána shoda s požadavky normy 
a platnou legislativou. I v roce 2007 dosažené 
výsledky jasně ukázaly naši způsobilost uspokojovat 
potřeby současných i potencionálních zákazníků. 

Environment

Činnost společnosti DTS Vrbenský, a.s. je v řadě případů 
spojená s prováděním hrubých terénních úprav, sanací 
a rekultivací rozsáhlých území, přepravě uhlí a sypkých 
hmot, nakládání s odpady. Úsek autodopravy zajišťuje 
provoz několika stovek nákladních a osobních automobilů 
a speciálních vozidel, ke kterým je poskytován servis 
a dílenská údržba. Řada činností probíhá v různých 
lokalitách mimo oblast Mostecka. Z uvedených skutečností 
vyplývá, že společnost provádí činnosti, které mohou 
významným způsobem ovlivňovat stav životního prostředí.

Prioritou společnosti v oblasti environmentální je tedy 
předcházet možným dopadům do jednotlivých složek 
životního prostředí a zdraví lidí. Všechny zakázky 
jsou posuzovány samostatně a jsou přijímána 
taková opatření, která mají dále za cíl minimalizovat 
případné vlivy a řídit možná rizika. 

Vedle systému řízení kvality v souladu s požadavky 
mezinárodní normy ISO 9001 a systému řízení bezpečné 
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práce v souladu se směrnicí OHSAS 18001 proběhl 
úspěšně v roce 2007 také dohledový audit systému 
enironmentálního managementu podle normy ISO 14001. 
Certifi kát byl pro tuto oblast vydán v roce 2005. 
Zásadní pozornost je věnována plnění všech zákonných 
povinností, vztahujících se k prováděným činnostem. 
Úspěšnost přijímaných opatření na ochranu a tvorbu 
životního prostředí je odrazem pravidelného vzdělávání 
zaměstnanců v oblasti environmentální. Stalo se již tradicí, 
že společnost DTS Vrbenský, a.s. provádí zadané činnosti 
nejen spolehlivě, ale především s ohledem na předcházení 
a minimalizaci dopadů na životní prostředí a zdraví lidí. 

Bezpečnost práce

Společnost má již od roku 2006 udělený certifi kát 
OHSAS 18001 potvrzující zavedení systému 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Bezpečnost práce patří mezi prvořadé cíle všech 
činností vykonávaných zaměstnanci a je neoddělitelnou 
součástí politiky společnosti. Bezpečnost práce je 
řízena odborně způsobilými zaměstnanci, kteří aktivně 
přistupují k novým legislativním požadavkům v oblasti 
BOZP. Tato hlediska se odrazila i v úspěšném splnění 
a překročení „Cílů BOZP“ vyhlášených pro rok 2007.

Nadále jsou vyhledávána a hodnocena rizika činností 
a pracovišť, jsou přijímána účinná opatření k jejich 
minimalizaci. Aktivně se pracuje s vyhodnocováním příčin 
vzniklých pracovních úrazů, ale i s tzv. skoronehodami, 

které ukazují další možnosti ještě dalšího 
zlepšení stávajícího stavu BOZP ve společnosti. 
Vysoce hodnocena, a to i ze strany odborného 
státního dozoru, je spolupráce vedení společnosti 
s odborovými organizacemi, se zástupci zaměstnanců.

Sponzorská činnost

V tomto roce naše společnost pokračovala v plnění 
komunikačního plánu společnosti, který je zaměřen mimo 
jiné na podporu regionu, v němž působíme. Do této oblasti 
spadá jak podpora místních tělovýchovných a sportovních 
klubů, tak i fi nanční pomoc pro školství a zdravotnictví. 

 45 % školství

46 % sport a tělovýchova

9 % humanita 

a zdravotnictví

Struktura sponzorských darů
Procenta
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05
Zpráva o činnosti 

dozorčí rady

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY
DTS Vrbenský, a.s.

Dozorčí rada společnosti pracovala v roce 2007 ve složení p. Ivan Ondřejka (předseda), Ing. František Svoboda (místopředseda), 
p. Arnošt Ševčík (člen).

Dozorčí rada vykonávala svou působnost v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, stanovami 
společnosti a jednacím řádem dozorčí rady. Předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady se pravidelně 
účastnil jednání představenstva. Dozorčí rada, která měla v roce 2007 čtyři zasedání, byla průběžně informována 
o výsledcích hospodaření společnosti a činnosti představenstva jeho předsedou nebo jím pověřeným zástupcem.

Dozorčí rada se zaměřila zejména na činnost představenstva společnosti, dále kontrolovala způsob hospodaření 
a dodržování obecně platných právních předpisů a stanov společnosti, jakož i plnění rozhodnutí jediného akcionáře.

Dozorčí rada konstatuje, že veškerá činnost představenstva byla uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a že při své kontrolní činnosti nezjistila žádné 
skutečnosti, které by ji ukládaly nebo dávaly právo svolat mimořádnou valnou hromadu.

Dozorčí rada v souladu s ust. § 66a, odst. 10 obchodního zákoníku přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými 
osobami za rok 2007 a shledala údaje v ní obsažené věcně správnými a konstatovala, že jí z její činnosti jako kontrolního 
orgánu nejsou jiné relevantní skutečnosti známy.

Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2007 včetně její přílohy a návrhu na rozdělení zisku 
a seznámení se s výrokem auditora společnosti konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně 
zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a fi nanční situaci DTS Vrbenský, a.s.

Dozorčí rada na základě výše uvedených skutečností doporučuje jedinému akcionáři schválit řádnou účetní závěrku za rok 
2007 včetně návrhu na rozdělení zisku podle předloženého návrhu představenstva společnosti.

V Mostě dne 16. dubna 2008  Ivan Ondřejka 
    předseda dozorčí rady

van Ondřejka
předseda dozorčí rady
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06
Zpráva nezávislého

auditora

Zpráva nezávislého auditora
k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007

pro akcionáře společnosti DTS Vrbenský, a.s.,
se sídlem Souš čp. 7, 434 03 Most, IČ 631 45 251

Ověřila jsem soulad účetních informací, uvedených ve výroční zprávě za rok 2007 s ověřovanou účetní závěrkou k 31. prosinci 
2007. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky jsem neověřovala. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení 
společnosti, úlohou auditora je vydat na základě ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsem 
provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Tyto 
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve 
výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené 
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou 
k 31. prosinci 2007, z níž byly převzaty.
Provedla jsem prověrku přiložené Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami účetní jednotky DTS Vrbenský, a.s., 
se sídlem Souš čp. 7, 434 03 Most, k 31. prosinci 2007. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami je odpovědné vedení společnosti, úlohou auditora je vydat zprávu na základě provedené prověrky.
Prověrku jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy pro prověrky a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů ČR. Tyto standardy požadují, aby byla prověrka naplánována a provedena tak, aby auditor 
získal střední úroveň jistoty, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka 
je omezena především na dotazování pracovníků společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené 
prověření věcné správnosti údajů. Úplnost údajů v této zprávě jsem neověřovala a nejsem schopna posoudit, zda vznikla 
na základě vztahů mezi propojenými osobami společnosti újma. Vedení společnosti zastává názor, že všechny transakce 
mezi propojenými osobami byly provedeny na základě běžných obchodních vztahů.
Při prověrce jsem nezaznamenala žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že informace uvedené společností DTS 
Vrbenský, a.s. v přiložené „Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007“ jsou nesprávné.

V Mostě, dne 27. dubna 2008    Ing. Marcela Cibulková
     osvědčení číslo 0984 
     Bělehradská 360/6, 434 01 Most
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Finanční 

hospodaření

Rozvaha
(v tisících Kč)
 

                31. 12. 2006 31. 12. 2007
AKTIVA CELKEM 738 224 719 171

Pohledávky za upsané vlastní kapitál 0 0

Dlouhodobý majetek 399 540 367 649

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 399 473 367 582

Dlouhodobý fi nanční majetek 67 67

Oběžná aktiva 336 673 350 960

Zásoby 12 174 8 160

Dlouhodobé pohledávky 1 506 1 052

Krátkodobé pohledávky 172 816 252 173

Krátkodobý fi nanční majetek 150 178 89 575

Ostatní aktiva 2 010 562

Časové rozlišení 2 010 562

PASIVA CELKEM 738 224 719 171

Vlastní kapitál 511 070 512 183

Základní kapitál 480 000 480 000

Kapitálové fondy 21 21

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 19 471 18 843

Hospodářský výsledek minulých let 0 0

Hospodářský výsledek běžného účetního období 11 578 13 319

Cizí zdroje 224 109 206 974

Rezervy 18 790 12 827

Dlouhodobé závazky 60 215 23 000

Krátkodobé závazky 145 104 171 147

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

Časové rozlišení 3 045 14
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Výkaz zisků a ztrát 
(v tisících Kč) 

31. 12. 2006 31. 12. 2007
Tržby za prodej zboží 8 017 6 979

Náklady vynaložené na prodané zboží 7 252 6 259

Obchodní marže 765 720

Výkony 767 959 833 619

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 767 232 833 120

Aktivace 727 499

Výkonová spotřeba 415 416 478 867

Přidaná hodnota 353 308 355 472

Osobní náklady 246 117 254 031

Daně a poplatky 5 822 5 280

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 94 376 95 771

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 29 506 39 052

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 19 335 34 395

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexní náklady příštích období

-14 006 -1 540

Ostatní provozní výnosy 3 201 18 811

Ostatní provozní náklady 20 354 11 625

Provozní výsledek hospodaření 14 017 13 773

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 11 411

Prodané cenné papíry a podíly 0 11 893

Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 40 3 588

Náklady z fi nančního majetku 83 269

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 61

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 446

Výnosové úroky 2 204 329

Nákladové úroky 0 0

Ostatní fi nanční výnosy 54 63

Ostatní fi nanční náklady 282 566

Finanční výsledek hospodaření vč. daně z příjmu z běž. činnosti -2 439 -454

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11 578 13 319

Mimořádné výnosy 0 0

Mimořádné náklady 0 0

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0

Hospodářský výsledek za účetní období 11 578 13 319

Hospodářský výsledek před zdaněním 15 950 16 051
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Cash-Flow
(v tisících Kč)
 

2006 2007
P. Stav peněžních prostřed. a ekvivalentů na začátku účetního období 158 806 150 177

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 15 950 16 051

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 77 757 85 908

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 94 692 94 998

A.1.2. Změna stavu oprav.položek, rezerv -8 561 -7 545

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -4 472 1 335

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

A.1.5. Vyúčtované nákl.úroky (+), vyúčtované výnosové úroky (-) -2 206 -2 880

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžité operace -1 696 0

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 93 707 101 959

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -41 270 11 155

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -1 590 -18 903

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -35 051 26 044

A.2.3. Změna stavu zásob -4 629 4 014

A.2.4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku 0 0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. položkami 52 437 113 114

A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků 0 0

A.4. Přijaté úroky 2 206 2 880

A.5. Zapl.daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období -4 372 -2 732

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy 0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 50 271 113 262

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -54 900 -67 253

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 8 881 2 811

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 -60 000

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -46 019 -124 442

Peněžní toky z fi nanční činnosti

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. krátkodob.z fi nanční činnosti 2 796 -37 215

C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky -15 677 -12 207

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, rezervního fondu, emisního ažia 0 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0

C.2.3. Další vklady podílu peněžních prostředků spol.a akcionářů 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -1 272 -2 208

C.2.6. Vyplacené dividendy, podíly na zisku vč.zapl.sráž.daně vzt.se k těmto nárokům -14 405 -9 999

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -12 881 -49 422

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -8 629 -60 602

R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 150 177 89 575
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Základní ukazatele fi nanční analýzy 

2006 2007
Likvidita

Likvidita I. stupně (%) 1,01 0,52

Likvidita II. stupně (%) 2,20 2,00

Likvidita III. stupně (%) 2,29 2,04

Podíl pohl. na oběž. aktivech (%) 51,47 72,15

Podíl zásob na oběž. aktivech (%) 3,59 2,32

Čistý pracovní kapitál (%) 56,26 51,31

Financování

Podíl vlastního kapitálu (%) 69,23 71,22

Míra zadluženosti (%) 27,81 27,00

Aktivita

Doba obratu celkového majetku (rok) 1,05 0,86

Průměrná doba inkasa (dny) 80,87 108,45

Doba obratu vlastního kapitálu (roky) 0,66 0,61

Rentabilita

Rentabilita tržeb I. (%) 1,49 1,58

Rentabilita tržeb II. (%) 2,06 1,91

Rentabilita vlastního kapitálu (%) 2,27 2,60

Rentabilita celkového kapitálu (%) 1,57 1,85

Rentabilita nákladů (%) 1,46 1,48
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Tvorba hospodářského výsledku
(v tisících Kč)
 

2006 2007 Index 07/06

Tržby za silniční přepravu 294 670 314 156 1,07

Tržby za zemní stroje a dílenské a stavební výkony 469 771 534 206 1,14

Tržby za prodej služeb a ostatní 10 808 9 710 0,90

Změna stavu zásob vlastní výroby

Aktivace vlastních prací 727 499 0,69

Celkem produkční výkony 775 976 858 571 1,11

Z toho pro MUS, a.s. v tis. Kč 567 067 521 673 0,92

Z toho pro MUS, a.s. v % 73 61 0,83

Spotřeba pohonných hmot a paliv 147 454 148 134 1,00

Spotřeba náhradních dílů 71 897 78 229 1,09

Spotřeba drobného majetku 959 1 095 1,14

Ostatní spotřeba materiálu a energie 24 659 23 530 0,95

Opravy a údržba 40 357 44 871 1,11

Nájemné a leasing 52 010 55 470 1,07

Ostatní služby 24 553 23 701 0,97

Poddodávky 60 778 110 116 1,81

Výkonová spotřeba celkem 422 668 485 145 1,15

Přidaná hodnota 353 308 373 426 1,06

Osobní náklady 246 117 254 031 1,03

Daně a poplatky 5 822 5 280 0,91

Odpisy investičního majetku 94 376 95 771 1,01

Změna rezerv a opravných položek -14 006 -1 540 0,11

Zisk z prodeje majetku (-zisk/+ztráta) -10 171 -4 657 0,46

Majetkové a havarijní pojištění 10 945 10 806 0,99

Ostatní provozní náklady minus výnosy 6 207 -38 -0,01

Náklady celkem 761 958 844 798 1,11

Provozní zisk 14 017 13 773 0,98

Zisk z fi nančních operací 1 933 2 278 1,18

Mimořádné ztráty / zisky 0 0 -

Zisk před zdaněním 15 950 16 051 1,01

Odložená daň z příjmu 2 796 -53 -0,03

Daň z příjmu splatná 1 576 2 785 1,00

Zisk po zdanění 11 578 13 319 1,15

Celk. nákladovost na 1 Kč tržeb v hal. 98 98 1,00

Výkonově spotřební nákladovost v hal. 55 57 1,04

Přidaná hodnota na 1 Kč tržeb v hal. 46 43 0,96

Osobní nákladovost v hal. 32 30 0,93

Rentabil. vl. kapitál ze zisku po zdan. % 2 3 1,15

Přidaná hodnota / zaměstnance/rok 468 503 1,07
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08
Příloha k účetní 

závěrce k 31. 12. 2007

Obecné údaje1. 

Popis účetní jednotky1.1 

Název  DTS Vrbenský, a.s.
Sídlo   Most, Souš čp. 7 
Právní forma  akciová společnost
IČ  63145251
Rozhodující předmět činnosti  silniční motor.doprava, zemní práce, stavební práce, rekultivace, servisní práce
Datum vzniku společnosti 1. 7. 1995
Základní kapitál společnosti 480 000 tis. Kč
Druh akcií  listinné
Počet akcií  1
Nominální hodnota 480 000 tis. Kč
Nesplacené akcie  0

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%

Název společnosti/ akcionář % podíl na základním kapitálu
31. 12. 2007 31. 12. 2006

Mostecká uhelná a.s. Most, V. Řezáče 315 100 100

Celkem 100 100

Majetková či smluvní účast v jiných společnostech

Název společnosti/ akcionář % podíl na základním kapitálu
31. 12. 2007 31. 12. 2006

VS Metall, spol. s r.o. Most – Komořany, Teplárenská 202 67 67

Celkem 67 67

Základní kapitál společnosti 100 tis. Kč
Zisk/ztráta běžného roku 266 tis. Kč
S dceřinou společností není uzavřena ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku.
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Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 1.2 

Druh změny: žádná

Skutečnosti schválené valnou hromadou, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti DTS Vrbenský, a.s. se sídlem 
Most, Souš, č.p. 7, PSČ 434 03, IČ 631 45 251, dle ust. § 190 odts. 1 obch. zák. o snížení základního kapitálu 
společnosti: 

Základní kapitál společnosti se snižuje o 130 000 000 Kč z důvodu přebytku vlastních zdrojů.
Tato částka bude vyplacena jedinému akcionáři. 
Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie.
Snížení jmenovité hodnoty akcie bude provedeno výměnou za akcii s nižší jmenovitou hodnotou.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k datu 31. 12. 20071.3 

Funkce Jméno
Představenstvo předseda Ing. Straka Luboš

místopředseda Dr. Ing. Dordevič Damir

člen Ing. Borovský Miroslav

Dozorčí rada

předseda Ondřejka Ivan

místopředseda Ing. Svoboda František

člen Ševčík Arnošt
 
V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu, změna byla zapsaná v OR

Představenstvo
Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Člen Ing. Kounovský Pavel Ing. Borovský Miroslav 1. 7. 2007

Účetní metody a obecné účetní zásady2. 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele 
v platném znění a v souladu s požadavky konsolidačního pokynu Mostecké uhelné a.s.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu v oceňování majetku historickými cenami, 
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky 
pokračovat ve svých aktivitách.

V rámci integrovaného informačního systému je používán program SAP R/3. Společnost je od roku 2006 vedoucím 
účastníkem Sdružení Vinice II. a Sdružení Svahy Růžodolská výsypka. Pro potřeby vedení účetnictví za tato sdružení 
je používán program ENTRY.
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Přehled významných účetních pravidel a postupů3. 

Dlouhodobý hmotný majetek3.1 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a další náklady 
s pořízením související. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka 
v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným 
podmínkám jeho používání. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy 
a údržba se účtují do nákladů.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady 
a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku. V roce 2007 jsme se vlastní činností podíleli 
na investici „Brzdová stolice“ ve výši 29 tis. Kč. 

U drobného dlouhodobého hmotného majetku, pořízeného po leasingu, společnost používá způsob jednorázového 
odpisu do nákladů, tzn. že se 100 % ceny pořízení zaúčtuje na vrub účtu 022. Současně se vytvoří oprávky 
ve 100% výši odpisu a tyto se zaúčtují do nákladů společnosti. 

Odpisování
Ve sledovaném účetním období byly použity v ocenění majetku účetní metody dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. podle českých účetních standardů a daňových zákonů. 
Způsoby odpisování majetku byly stanoveny odpisovým plánem společnosti.

Dlouhodobý nehmotný majetek 3.2 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a další náklady 
s pořízením související. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z příslušných 
ustanovení zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., v platném znění pro rok 2007. Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek (DrNM) je účtován do nákladů společnosti na účet 516 – software v operativní evidenci. 
Hodnota pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku se trvale uchovává v údajích podrozvahové evidence 
až do doby jeho fyzického vyřazení. 

Odpisování
Ve sledovaném účetním období byly použity v ocenění majetku účetní metody dle zákona č. 563/1991 Sb., 
účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. podle českých účetních standardů a daňových zákonů. 
Způsoby odpisování majetku byly stanoveny odpisovým plánem společnosti.

Dlouhodobý fi nanční majetek3.3 

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
Ve sledovaném účetním období eviduje naše společnost majetkovou účast ve společnosti VS Metall, spol. s r. o. 
ve výši 67 tisíc Kč. Tyto byly oceněny při nabytí cenou pořízení. 

Krátkodobý fi nanční majetek3.4 

V roce 2006 společnost investovala prostřednictvím ČSOB AM do krátkodobého investičního majetku. 
K datu pořízení krátkodobého fi nančního majetku je tento krátkodobý fi nanční majetek klasifi kován jako majetek 
k obchodování nebo realizovatelný krátkodobý fi nanční majetek. Tímto se rozumí cenné papíry, které jsou drženy 
za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkém horizontu.
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Oceňování
K datu sestavení účetní uzávěrky je krátkodobý fi nanční majetek oceněn v reálné hodnotě. Změny v reálných 
hodnotách krátkodobého fi nančního majetku k obchodování jsou účtovány jako fi nanční náklad nebo výnos.

Zásoby3.5 

Účtování zásob 
Je prováděno způsobem A evidence zásob, tj. oceněním skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob 
zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, poplatky atd.). 
Účtování probíhá automaticky přes transakce, nastavené v programu systému SAP R/3 v modulu MM (logistika) 
a nelze do nich manuálně zasáhnout.

Výdej zásob ze skladu 
Je účtován v okamžikových cenách, tvořených váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen.

Oceňování 
nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách, oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii 
je prováděno ve skutečných vlastních nákladech.

Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého 
charakteru – na základě věkové analýzy zásob. Zdroj informací k určení výše opravné položky je inventarizace 
k 31. 12. 2007.

Pohledávky3.6 

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. 
Způsob stanovení opravných položek je na základě věkové analýzy doby splatnosti pohledávek, dle zákona 
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění, ČÚS č. 5 v platném znění 
a individuální analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení a právního stanoviska advokátní 
kanceláře. Zdroj informací k určení výše opravné položky je inventarizace k 31. 12. 2007.
Společnost eviduje pohledávky za účastníky sdružení. *)

 

Závazky 3.7 

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. V účetním období 2007 společnost neeviduje 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Společnost eviduje závazky vyplývající ze smluv, tzv. pozastávky, ve výši 2 220 tis. Kč.
Společnost eviduje závazky za účastníky sdružení. *)

Závazky, vyplývající z předpisu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, vztahující se k nákladům roku 2007, 
byly  splaceny v řádném termínu tohoto roku.

 

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období3.8 

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2006 byla schválena dne 6. 6. 2007 rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady, včetně rozdělení zisku roku 2006.

*) Podíly na hospodaření z těchto sdružení společnost účtuje metodou převodu výsledku hospodaření a účtováním pohledávky, či závazku. 
 Pro tuto metodu se rozhodla proto, aby předešla zdvojení výnosů a nákladů po vyrovnání výsledků ze sdružení.
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Rezervy3.9 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, 
avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě 
analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Přepočet cizích měn na českou měnu3.10 

Při přepočtu majetku a závazků v cizích měnách na českou měnu je používán kurz vyhlášený ČNB, který je platný 
k rozvahovému dni. Při platbách a úhradách se používá aktuální kurz příslušného peněžního ústavu.

Daňové odpisy dlouhodobého majetku3.11 

Rekapitulace účetních a daňových zůstatkových cen 
(údaje v Kč)
     

Zůstat. účetní cena Zůstat. daňová cena Rozdíl
K 1. 12. 2007 364 671 818 252 269 064 + 112 402 754

K 1. 12. 2006 395 477 778 306 261 064 + 89 216 714

Rozdíl zůstat. účet. a daňové ceny 23 186 040

Odložená daň3.12 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazková metoda 
rozvahového přístupu vychází z tzv. přechodných rozdílů, tj. rozdílů mezi daňovou základnou daného aktiva nebo 
pasiva a jeho účetní hodnotou v rozvaze. Při výpočtu odložené daně bylo postupováno v souladu se zákonem 
o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 500/2002 Sb., v platném znění.



Doplňující údaje k rozvaze a výkazů zisku a ztráty4. 
Dlouhodobý majetek4.1 

Hlavní skupiny dlouhodobého majetku
(údaje v tis. Kč)
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Stav v PC k 1. 1. 2007 136 950 762 765 346 082 391 744 8 253 1 575 14 236 675 200 2 907 10

Nákup 3 917 64 420 19 979 44 129 0 0 289 0 24 0 0

Prodej 3 126 6 942 1 424 4 560 945 0 0 4 9 7 0

Vyřazení 0 14 172 590 10 663 86 0 2 764 68 1 0 0

Stav PC k 31. 12. 2007 137 741 806 071 364 047 420 650 7 222 1 575 11 761 602 214 2 900 10

Oprávky k 1. 1. 2007 38 365 465 873 208 656 238 129 8 120 878 9 216 675 200 0 0

Nákup 0 1 447 601 794 0 0 28 0 24

Prodej 647 6 049 1 424 3 667 945 0 0 4 9 0 0

Vyřazení 0 13 398 589 9 890 86 0 2 764 68 1 0 0

Odpisy 3 325 90 226 38 727 50 511 55 244 689 0 0 0 0

Oprávky k 31. 12. 2007 41 042 538 098 245 972 275 876 7 145 1 121 7 168 602 214 0 0

Stav v ZC k 1. 1. 2007 98 585 296 892 137 427 153 616 132 697 5 020 0 0 2 907 10

Nákup 3 917 62 974 19 378 43 335 0 0 261 0 0 0 0

Prodej 2 479 893 0 893 0 0 0 0 0 7 0

Vyřazení 0 774 2 772 0 0 0 0 0 0 0

Stav v ZC k 31. 12. 2007 96 699 267 973 118 076 144 774 77 453 4 592 0 0 2 900 10

Opravné položky k dlouhodobému majetku
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Stav 1. 1. 305 2000

Tvorba 0 0

Zúčtování 305 1 695

Stav k 31. 12. 0 305
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Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou fi nančního a operativního leasingu
(údaje v tis. Kč) 

Finanční leasing Operativní leasing
Stav 31. 12. 2006 74 321 20 329

Nové leasingové smlouvy 2007 28 741 28 438

Uhrazené leasingové splátky 47 712 11 705

Stav k 31. 12. 2007 62 350 37 062

Budoucí platby – splatné Finanční leasing Operativní leasing
Do 1 roku 20 004 15 507

Po 1 roce 32 244 21 555

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Najatý HIM od Mostecké uhelné, a.s. 66 412 66 412

Najatý HIM – leasing 99 412 94 650

Přísně zúčtovatelné tiskopisy 0 0

DrNM+DrHM 19 357 19 530

Půjčky a sociální výpomoci návratné 43 49

Bankovní záruky k výběr.řízení  6 090 4 725

Pohledávky z termín. operací 577 0

Konsignační sklady 0 604

Dlouhodobý nehmotný majetek4.2 
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Stav PC k 1. 1. 9 521 9 521 

Oprávky 9 521 9 521 

Nákup 0 0

Prodej 0 0

Stav v ZC k 31. 12. 0 0

Cenné papíry a majetkové účasti4.3 
(údaje v tis. Kč)
Přehled podílových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku – podstatné podíly.

VS Metall, spol. s r.o 2007 2006
Podíl 67 67

Nominální hodnota 1 akcie 1 1

Dividendy 0 0

Zisk/ztráta běžného roku 266 194

41



Krátkodobý fi nanční majetek4.4 
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Pokladna 255 232

Ceniny 65 0

Peníze 319 232

Běžné účty 20 799 3 088

Termínované vklady 0 10 422

Účty v bankách 20 799 13 510

Dlužné cenné papíry k obchodování 38 457 19 436

Ostatní realizovatelné cenné papíry 30 000 117 000

Krátkodobé cenné papíry a podíly 68 457 136 436

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 89 575 150 178

Zásoby4.5 
Opravné položky
(údaje v tis. Kč)

2007 2006

Stav 1. 1. 2 238 3 781

Tvorba 19 143

Zúčtování 0 1 686

Stav k 31. 12. 2 257 2 238

Pohledávky4.6 
Pohledávky z obchodního styku
(údaje v tis. Kč)

Věková struktura 2007 2006
Pohledávky do lhůty splatnosti 172 031 163 731

Pohledávky po splatnosti 61 – 180 dnů 304 663

Pohledávky po splatnosti 181 – 1 rok 4 319 1 094

Pohledávky po splatnosti 1 – 2 roky 657 2 034

Pohledávky po splatnosti 2 a více let 6 531 5 449

Korekce -10 227 -7 657

Pohledávky netto celkem 173 615 165 314
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Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Stav 1. 1. 7 657 14 084

Tvorba 3 435 993

Zúčtování, odpis 865 7 420

Stav k 31. 12. 10 227 7 657

Pozastávky vyplývající z uzavřených smluv
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Stav k 31. 12. 12 135 2 101

Pohledávky z obchodního styku k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Konsolidovaný celek celkem 71 574 88 772

Krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Mostecká uhelná, a.s. 60 000 0

Pohledávky za účastníky sdružení
(údaje v tis. Kč)
 

Název sdružení číslo smlouvy 2007 2006
Těsnění dna Ležáky 2787/2006 0 2 218

Svahy Růžodol.výsypka 2717/2006 3 477 0

VINICE II. 2714/2006 6 781 0

OM VI.etapa 2809/2006 2 156 0 

Vršany IV.etapa 2810/2006 1 520 0

Pohl.za účastníky sdružení celkem 13 934 2 218



Vlastní kapitál4.7 
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Základní kapitál 480 000 480 000

Ostatní kapitálové fondy 21 21

Zákonný rezervní fond 17 148 16 569

Statutární a ostatní fondy 1 695 2 902

Nerozdělený zisk minulých let 0 0

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

Výsledek hospodaření běžného účet.období 13 319 11 578

Vlastní kapitál celkem 512 183 511 070

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období4.8 
(údaje v Kč)

2007 2006
Zákonný rezervní fond 578 896,66 810 798,91

Sociální fond 1 000 000,00 1 000 000,00

Výplata dividend 9 999 036,56 14 405 179,27

Celkem 11 577 933,22 16 215 978,18

Závazky4.9 
Závazky z obchodního styku
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Závazky z obch. celkem 131 589 120 438

Závazky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Konsolidovaný celek celkem 63 157 85 901 x)

x) v částce je obsažen dlouhodobý závazek k Mostecké uhelné, a.s. ve výši 40 000 tis. Kč
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Závazky k účastníkům sdružení
(údaje v tis. Kč)

Název sdružení číslo smlouvy 2007 2006
Těsnění dna Ležáky 2787/2006 0 0

Svahy Růžodol. výsypka 2717/2006 3 439 0

VINICE II. 2714/2006 10 177 0

OM VI. etapa 2809/2006 0 0

Vršany IV. etapa 2810/2006 0 0

Závazky k účastníkům sdružení celkem 13 616 0

Rezervy4.10 

Rezervy podle zvláštních předpisů 
(údaje v tis. Kč) 

2007 2006
Stav k 1. 1. 13 650 18 175

Tvorba 4 000 8 475 

Zúčtování 6 800 13 000 

Stav k 31. 12. 10 850 13 650

Rezerva na daň z příjmů 
(údaje v tis. Kč) 

2007 2006
Stav k 1. 1. 1 400 4 300

Tvorba 0 1 400 

Zúčtování 1 400 4 300 

Stav k 31. 12. 0 1 400

Ostatní rezervy
(údaje v tis. Kč) 

Budoucí likvidace majetku
2007 2006

Stav 1. 1. 1 089 1 138

Tvorba 0 0

Zúčtování 49 49 

Stav k 31. 12. 1 040 1 089
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Nevyčerpaná dovolená vč. poj. 
2007 2006

Stav 1. 1. 1 346 625

Tvorba 937 1 481

Zúčtování 1 346 760

Stav k 31. 12. 937 1 346

Pojistné soc. zdr. odměny
2007 2006

Stav 1. 1. 1 305 1 089

Tvorba 2 442 3 264

Zúčtování 3 747 3 048

Stav k 31. 12. 0 1 305

Mimořádné poj. managamentu.   
2007 2006

Stav 1. 1. 0 660

Tvorba 0 0

Zúčtování 0 660

Stav k 31. 12. 0 0

Ostatní rezervy celkem
2007 2006
1 977 3 740

Odložená daň4.11 
Postup výpočtu odložené daně
(údaje v Kč)

Rok /Sazba daně Rok 2007
21%

Rok 2006
24%

Rozdíl

Odložený daňový závazek

Účetní zůstatková cena 364 671 818,34 395 477 778,00

Daňová zůstatková cena 252 269 064,28 306 261 063,74

Rozdíl 112 402 754,06 23 604 578,35 89 216 714,26 21 412 011,42 23 186 039,80

Odložená daňová pohledávka

Tvorba opravných položek k DNM a DHM ( B22 ) 0,00 0,00 304 670,00 73 120,80

Ostatní rezervy na majetek ( dílna TR ) 1 039 877,00 218 374,17 1 137 825,00 273 078,00

Rezervy na soc.a zdrav.pojištění 0,00 0,00 1 305 199,00 313 247,76

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 937 150,00 196 801,50 1 346 396,00 323 135,04

Vytvořené opr. položky k zásobám ( ve výši 40% ) 902 752,16 189 577,95 895 047,79 214 811,47

Zůstatek odložené daně ke konci období 22 999 824,73 20 214 618,35

Změna stavu 2 785 206,38 2 795 625,65
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Výnosy z běžné činnosti4.12 
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Tržby za prodej zboží 6 979 8 017

Tržby za prodej služeb 833 120 767 232

Tržby za prodej majetku 39 052 29 506

Ostatní výnosy 34 762 6 225

Tržby celkem 913 913 810 980

Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány5. 
Osobní náklady5.1 
(údaje v tis. Kč)

Zaměstnanci celkem
2007 2006

Mzdové náklady 180 510 175 771

Odměny členům statutár. a doz. orgánů společnosti 798 678

Náklady na sociál.zabezpečení 62 624 61 528

Sociální náklady 10 099 8 140

Osobní náklady celkem 254 031 246 117

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců5.2 
Zaměstnanci celkem

2007 2006
Celkem 743 755

Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění5.3 

Řídící pracovníci
(údaje v tis. Kč)

2007 2006
Půjčky a úvěry 0 0

Poskytnuté záruky 0 0

Manažerské připojištění 1 911 169

Osobní vozy (využití pro soukromé účely) 433 422

Ostatní plnění 0 0

Celkem 2 344  591 

V letech 2007, 2006 nebyly statutárním a dozorčím orgánům poskytnuty žádné půjčky, úvěry, či jiná plnění.



Závazky neuvedené v účetnictví6. 

V 8/2007 byl při stavebních pracích poškozen plynovod, a tím byla způsobena škoda společnostem 
Západočeská plynárenská, a.s. a ZČP Net, s.r.o. Výše uvedené společnosti vystavily faktury společnosti 
DTS Vrbenský, a.s. za způsobenou škodu ve výši 1 027 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že není prokázané jednoznačné 
zavinění pracovníky společnosti DTS Vrbenský, a.s. a případ je stále vyšetřován Policií ČR, nebyly doklady 
zaúčtovány do evidence společnosti. Společnost má uzavřené pojištění za způsobené škody (smlouva č. 2811/2007 
limit plnění ve výši 26 000 tis. Kč, výše spoluúčasti 10 tis. Kč) a v případě prokázaného zavinění bude škoda 
řešena dle postupu vnitřní normy, plněním od pojišťovny a úhradou pracovníka, kterému by byla způsobená škoda 
případně prokázána.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky7. 
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007
(vypracovaná podle ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

Představenstvo společnosti DTS Vrbenský, a.s., se sídlem v Souši čp.7, Most, PSČ 434 03, IČ 63145251 (dále jen 
„Společnost“) zpracovalo a na svém zasedání konaného 26. 3. 2008  schválilo tuto Zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami (dále jen „Zpráva“) za účetní období roku 2007 (dále jen rozhodné období).

Identifi kace propojených osob, jejichž vztahy jsou popisovány ve Zprávě
 
S ohledem na uspořádání a strukturu vlastnických vztahů vůči akciové společnosti DTS Vrbenský, 
a.s. a z toho vyplývajících podílů na hlasovacích právech akcionářů je pro účely této zprávy:

- ovládající osobou:
Mostecká uhelná a.s., sídlo V. Řezáče 315, Most, PSČ 434 67, IČ 27261824 

- ovládanou osobou:
DTS Vrbenský, a.s., sídlo Souš čp. 7, Most, PSČ 434 03, IČ 63145251 

ostatní propojenou osobou: -
Czech Coal a.s., sídlo Holešovice, Jankovcova 1566/2b, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 25764284
RENOGUM – NILOS a.s., sídlo Kopisty čp.1, Most, PSČ 434 01, IČ 63144417
HUMECO, a.s., sídlo Kopisty čp.1, Most, PSČ 434 01, IČ 14864657
Důl Kohinoor a.s., sídlo Dolní Jiřetín č.p.5, Horní Jiřetín, PSČ 435 43, IČ 25411616
MUS – Uniservis, spol. s r.o., sídlo J. Seiferta 2179, Most, PSČ 434 01, IČ 25000683
Krušnohorské strojírny Komořany a.s., sídlo Dřínovská 3, Most – Komořany, PSČ 434 01, IČ 25544187
Servis Leasing a.s., sídlo Na Krčské stráni 37 čp. 1956, Praha 4, PSČ 140 21, IČ 60196971
REKULTIVACE a.s., sídlo V. Řezáče 315, Most, PSČ 434 67, IČ 25416456
HIPODROM MOST a.s., sídlo Velebudice 213, Most, PSČ 434 01, IČ 64653269
Infotea s.r.o, sídlo V. Řezáče 313, Most, PSČ 434 67, IČ 26421348
VS METALL, spol. s r.o., sídlo Teplárenská čp. 272, Most – Komořany, PSČ 434 03, IČ 64651428
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Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi propojenými osobami

V roce 2007 společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými 
osobami (ovládanou a ovládající osobou)

Smlouva o dodávce tepelné energie (ovládající osoba jako dodavatel)1. 
Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny (ovládající osoba jako obchodník)2. 
Rámcová smlouva o dílo – opravy, výroba, údržba a preventivní kontrola 3. 
na strojích a zařízeních (ovládající osoba jako zhotovitel)
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (ovládající osoba jako obchodník)4. 
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (ovládající osoba jako obchodník)5. 
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (ovládající osoba jako obchodník)6. 
Smlouva o dodávce tepelné energie (ovládající osoba jako dodavatel)7. 
Smlouva o zajištění rekreačního pobytu (ovládající osoba jako provozovatel)8. 
Smlouva o dodávce tepelné energie (ovládající osoba jako dodavatel)9. 
Smlouva o dodávce tepelné energie (ovládající osoba jako dodavatel)10. 
Smlouva o připojení odběrného zařízení (ovládající osoba jako provozovatel distribuční soustavy)11. 
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (ovládající osoba jako obchodník)12. 
Smlouva o dílo – stavební práce (ovládající osoba jako objednatel)13. 
Smlouva o půjčce (ovládající osoba jako dlužník14. 

V roce 2007 společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými 
osobami (ovládanou a ostatními propojenými osobami)

Ostatní propojená osoba: Czech Coal a.s.
Smlouva o přepravě věci – přeprava uhlí (ovládaná osoba jako dopravce)1. 

Ostatní propojená osoba: HUMECO, a.s.
Smlouva o provozu dopravního prostředku (ovládaná osoba jako objednatel)2. 

Ostatní propojená osoba: REKULTIVACE a.s.
Zadávací list ke smlouvě o sdružení (ovládaná osoba jako zhotovitel)1. 
Smlouva o dílo – provedení biologické rekultivace (ovládaná osoba jako objednatel)2. 
Kupní smlouva – prodej techniky (ovládaná osoba jako prodávající)3. 
Smlouva o nájmu dopravních prostředků (ovládaná osoba jako pronajímatel)4. 
Smlouva o sdružení (ovládaná osoba jako člen sdružení)5. 
Smlouva o dílo – rekultivační práce (ovládaná osoba jako objednatel)6. 

Ostatní propojená osoba: HIPODROM MOST a.s.
Smlouva o dílo – údržba tréninkové dráhy (ovládaná osoba jako zhotovitel)1. 

Ostatní propojená osoba: Servis Leasing a.s.
Leasingová smlouva (ovládaná osoba jako nájemce)1. 
Leasingová smlouva (ovládaná osoba jako nájemce)2. 
Leasingová smlouva (ovládaná osoba jako nájemce)3. 
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Právní úkony a opatření

Vyjma výše uvedených smluvních vztahů nebyly v účetním období (r. 2007) učiněny, v zájmu 
ovládané či ovládající osoby, žádné právní úkony a ze strany ovládané osoby nebyla přijata 
ani uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby.

Představenstvo akciové společnosti DTS Vrbenský, a.s. konstatuje, že veškerá vzájemná plnění a protiplnění 
mezi ovládanou a ovládající osobou a ovládanou a ostatními propojenými osobami byla poskytována 
na základě existujících smluvních vztahů. Smlouvy mezi ovládanou a ovládající osobou a ovládanou a 
ostatními propojenými osobami vyplývají z charakteru podnikatelské činnosti obou subjektů a byly uzavřeny 
za obvyklých podmínek; na základě oboustranné výhodnosti a za dodržení zásad poctivého obchodního 
styku, přičemž ovládané osobě nevznikla z těchto smluv a vyplývajících vztahů žádná újma.

Plnění a protiplnění od ovládající osoby a ostatních propojených osob v r. 2007 
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Plnění pro ovládající osobu a ostatní propojené osoby za r. 2007 v tis. Kč bez DPH 

Mostecká uhelná a.s. 0 141 478 72 538 9 302 932 3 303 0 0 4 539 524 798

Infotea s.r.o.  0 15 113 0 5 0 0 0 134

Czech Coal a.s.  0 2 150 30 0 2 0 0 4 2 185

Servis Leasing a.s. 0 -1 0 0 159 0 0 0 159

Důl Kohinoor a.s. 0 33 97 0 2 554 0 0 31 2 715

HIPODROM MOST a.s. 0 0 0 0 453 0 0 0 453

HUMECO, a.s. 0 558 107 0 4 470 479 0 0 126 5 739

Krušnohorské strojírny Komořany a.s.   0 612 31 0 217 0 0 18 878

MUS-Uniservis, spol. s r. o. 0 0 144 0 0 0 0 0 144

REKULTIVACE a.s. 0 602 493 0 1924 7 485 0 0 71 10 576

RENOGUM – NILOS a.s. 0 59 6 614 0 18 0 0 56 6 747

VS METALL, spol. s r. o. 0 1056 470 2 570 243 971 0 0 1 224 6 534

Úhrn plnění 0 146 562 80 636 2 579 312 576 12 640 0 0 6 068 561 062

Plnění od ovládající osoby a ostatních propojených osob za r. 2007 v tis. Kč bez DPH

Mostecká uhelná a.s. 5 934 0 0 1 982 10 097 169 336 344 11 262 198 954

Infotea s.r.o.  0 0 0 0 5 098 59 0 35 5 191

Czech Coal a.s.  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servis Leasing a.s. 0 0 0 46 076 56 1 0 58 46 192

Důl Kohinoor a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HIPODROM MOST a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUMECO, a.s. 0 0 0 0 284 0 0 179 463

Krušnohorské strojírny Komořany a.s.   0 0 0 0 43 9 0 0 52

MUS-Uniservis, spol. s r. o. 0 0 0 0 5 0 0 0 5

REKULTIVACE a.s. 0 0 0 0 7 120 0 0 0 7 120

RENOGUM – NILOS a.s. 0 0 0 0 13 6 0 0 19

VS METALL, spol. s r. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úhrn protiplnění 5 934 0 0 48 058 22 715 169 411 344 11 534 257 996
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V roce 2008 vydala společnost DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7, 434 03 Most

tel.:  +420 476 205 140 
fax:  +420 476 707 972
www.dts-as.cz
info@dts.as






