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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.

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

poSlání
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zemní práce

Sanace Severozápadních Svahů ČSa

poDSTaTou zakázky Je oDTěžení a uložení Více Jak 600 TiS. m3 zemin, kTeré Se nacházeJí Ve SkluzoVém 

území úpaTí krušných hor a VybuDoVaní SíTě oDVoDňoVacích žeber a STabilizačních laVic, kTeré maJí 

eliminoVaT možnoST Dalších Skluzů. 

dodávky zemin na Stavbu r7

přeDměTem zakázky Je Těžba a přepraVa huTniTelných zemin Do Silničního TěleSa rychloSTní 

komunikace r7 V míSTě VySočany – DroužkoVice.

výStavba pražSkého portálu tunelu prackovice na d8

V rámci zakázky bylo proVeDeno oDTěžení, oDVoz a uložení cca 60 TiS. m3 zemin. Těžba probíhala V 

geologicky náročných poDmínkách STřeDohohorSkého Skalního maSiVu. 

výStavba protipovodňových opatření na lovoSicku

zakázka SpočíVala Ve VybuDoVání proTipoVoDňoVých Valů, SouViSeJících STaVebních obJekTů a 

Terénních úpraV V okolí loVochemie. celkem bylo na STaVbu DopraVeno Více Jak 70 TiS. m3 kameniVa. 

Významné STaVby
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VýSTaVba pražSkého porTálu Tunelu prackoVice

DoDáVky zemin na STaVbu r7

Sanace SeVerozápaDních SVahů



úVoDní SloVozemní práce
Vážení akcionáři, obchoDní parTneři, Dámy a pánoVé

Tak, Jako praViDelně V minulých leTech, DoVolil bych Si kráTce zhoDnoTiT práVě Skončený rok z pohleDu SpolečnoSTi  

DTS VrbenSký, a.S. 

z pohleDu VěTšiny STaVebních firem To nebyl rok příliš přízniVý. přeSTože na konci roku 2010 JSme Všichni Doufali, 

že V loňSkém roce DoJDe aleSpoň k  čáSTečnému ožiVení STaVebního Trhu, opak byl praVDou. Došlo k Dalšímu pokleSu 

STaVební Výroby a VýVoJ ukazuJe, že ani SoučaSná SiTuace JešTě neDoSáhla Dna propaDu čeSkého STaVebnicTVí. 

z našeho pohleDu byl pro náS neJciTelněJší pokleS VeřeJných zakázek z programu oDSTraňoVání škoD způSobených Těžbou  

a ekologických škoD Vzniklých přeD priVaTizací hněDouhelných SpolečnoSTí.

i přeS negaTiVní VýVoJ na STaVebním Trhu Se SpolečnoSTi poDařilo DoSáhnouT Splnění plánoVaného VýSleDku a To zeJména 

Díky Vyšším požaDaVkům ze STrany Skupiny czech coal group V záVěru roku a realizací zakázek, kTeré přecházely z roku 

2010. SpolečnoST realizoVala Tržby V obJemu 657,2 mil. kč, z Toho 478,6 mil. bylo uplaTněno V rámci Skupiny czech coal group. 

V průběhu roku 2011 Došlo V žiVoTě SpolečnoSTi k záSaDní změně V JeJím zaměření. na záklaDě STraTegického 

rozhoDnuTí VlaSTníka celé Skupiny byly ze SpolečnoSTi Vyčleněny liDSké a STroJní kapaciTy poTřebné pro zaJišTění 

operaTiVních činnoSTí SouViSeJících S Těžbou hněDého uhlí V lokaliTách VršanSké uhelné a.S. a liTVínoVSké 

uhelné a.S. TyTo kapaciTy (cca 2/3 kapaciT půVoDní SpolečnoSTi) byly V říJnu 2011 proDány SeSTerSké SpolečnoSTi 

czech coal poWer S.r.o. činnoST SpolečnoSTi Je Tak naDále zaměřena pouze na Trh mimo Skupinu czech coal group.  

TaTo změna buDe míT záSaDní VliV na Další VýVoJ DTS VrbenSký, a.S. 

záVěrem mi DoVolTe poDěkoVaT akcionářům a Všem obchoDním parTnerům za Velmi Dobrou Spolupráci poSTaVenou zeJména 

na VzáJemné DůVěře. poDěkoVání paTří i Všem zaměSTnancům SpolečnoSTi, kTeří Se SVou kažDoDenní prací poDíleli na úSpěšném 

Splnění cílů roku 2011.

ing. luboš krauSkopf 

přeDSeDa přeDSTaVenSTVa 

DTS VrbenSký, a.S.

úVoDní SloVo
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Základní údaje o společnosti
ObchOdní firma: dTS VrbenSký, a.S.

PráVní fOrma: akciOVá SPOlečnOST

ZalOžení SPOlečnOSTi: 1. 7. 1995

Základní kaPiTál: 250 000 000 kč

regiSTrace: Or Vedený krajSkým SOudem V ÚSTí nad labem, Oddíl b, VlOžka 718

SídlO: SOuš čP. 7, mOST, PSč 434 03

ič: 63145251

dič: cZ63145251

jediný akciOnář: cZech cOal a.S. Od 17. 9. 2010

Představenstvo k 31. 12. 2011

předseda představenstva Ing. Luboš KrausKopf

místopředseda představenstva mgr. ondřej peroutKa

čLen představenstva Ing. Ivan baLáš, mba

Dozorčí raDa k 31. 12. 2011

předseda dozorčí rady VladislaV Brunclík

místopředseda dozorčí rady ing. petr krupička  

člen dozorčí rady arnošt šeVčík

Vedení společnosti k 31. 12. 2011

ředitel společnosti ing. ivan Baláš, MBa

hlavní ekonoM ing. luděk Juřina

vedoucí úseku Mechanizace František kašpar 

vedoucí úseku realizace zakázek roMan Bauer

profil SpolečnoSTi
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profil SpolečnoSTiúVoDní SloVozemní práce

Přehled Provozovaných činností

 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování • nákuP, Prodej a skladování Paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjim-

kou Provozování čerPacích stanic a výhradního nákuPu, Prodeje a skladování Paliv a maziv ve sPotřebitelském ba-

lení do 50 kg na jeden kus balení • oPrávnění k hornické činnosti v rozsahu ustanovení § 2 Písm. a), b), c), d), e) a i) 

zákona č. 61/1988 sb., ve znění Pozdějších PředPisů • oPrávnění k činnosti Prováděné hornickým zPůsobem v rozsahu 

ustanovení § 3 Písm. a), e) a f) zákona č. 61/1988 sb., ve znění Pozdějších PředPisů • Podnikání v oblasti nakládání s ne-

bezPečnými odPady • výroba, montáž, generální oPravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky Provozní zPůsobilos-

ti vyhrazených zdvihacích zařízení • oPrávnění k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních • zámečnictví • 

oPravy karosérií • výroba, instalace a oPravy elektrických strojů a Přístrojů • toPenářství • silniční motorová do-

Prava nákladní • silniční motorová doPrava osobní • výkon zeměměřických činností • Provozování čerPacích stanic 

s Palivy a mazivy • oPravy silničních vozidel • oPravy Pracovních strojů • kovoobráběčství • Pronájem a Půjčování 

věcí movitých • Poskytování technických služeb • PříPravné Práce Pro stavby • Pořádání odborných kurzů, školení 

a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti • činnost technických Poradců v oblasti zemědělství a lesnictví 

• velkoobchod • nakládání s odPady (vyjma nebezPečných) • zProstředkování služeb • Údržba motorových vozidel a 

jejich Příslušenství • Poskytování software a Poradenství v oblasti hardware a software • služby v oblasti adminis-

trativní sPrávy a služby organizačně hosPodářské Povahy u fyzických a Právnických osob • Poskytování služeb Pro 

zemědělství a zahradnictví • lesnictví, těžba dřeva a Poskytování služeb v myslivosti • montáž, oPravy, zkoušky a revi-

ze na vyhrazených elektrických zařízeních • montáž, oPravy a rekonstrukce chladících zařízení a tePelných čerPadel. 

hlavní aktivity

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

autOriZOvaný ServiS vOZidel mercedeS-benZ unimOg
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hiStorie
1. 7. 1995 založení SpolečnoSTi muS - Důlně Technické Služby VrbenSký, a.S. (muS-DTS VrbenSký, a.S.) akcionář: 

moSTecká uhelná SpolečnoST, a.S. • poSkyToVání Služeb při Těžbě a úpraVě uhlí V oblaSTi DopraVy, Výkonů 
zemních STroJů, opraVárenSká a SerViSní činnoST VýpočeTní Techniky, foTogrammeTrická činnoST a úDržba 
Telefonních SíTí.

1996 začáTek proVozoVání zDraVoTní DopraVy pro nemocnici S poliklinikou V moSTě

1997 generální DoDaVaTel zemních prací a Technické rekulTiVace pro moSTeckou uhelnou SpolečnoST, a.S. • ob-
noVa VozoVoVého parku •  naSazení SySTému pro-Tank pro moToroVá VoziDla

1998 pokračuJe obnoVa VozoVého parku • realizace exTerních Výkonů V oblaSTi STaVebních prací  
a rekulTiVací

1999 receSe Těžebního oDVěTVí, Snížení Tržeb • začáTek proVozoVání VniTřní konTeJneroVé přepraVy Ve šTěTí • 
VrTné práce pro geolgický průzkum muS, a.S.

2000 rozšíření VniTřní auToDopraVy Ve šTěTí, • inVeSTice Do SySTémoVé obměny VýpočeTní Techniky •  zaVáDění 
SySTému Sap/ r3 • obnoVa VozoVého parku

2001 obnoVa VozoVoVého parku, inVeSTice Ve Výši 45 mil. kč • nákup náklaDních VoziDel VolVo

2002 zaháJení reSTrukTuralizace SpolečnoSTi, změna řízení SpolečnoSTi • uTlumení STaVební Výroby, STroJní a 
elekTro úDržby a foTogrameTrie • zaměření SpolečnoSTi na poSkyToVání komplexních Služeb V oblaSTi 
auTomobiloVé DopraVy, zemních prací a rekulTiVací • rekonSTruoVán areál hlaVních  Dílen • celkoVé 
inVeSTice 112  mil kč • Vybrané exTerní zakázky: VýSTaVba průmySloVého areálu V lokaliTě kolín-oVčáry

2003 Dokončení reSTrukTuralizace SpolečnoSTi • cenTralizace nákupu a SklaDoVého hoSpoDářSTVí • zaVeDení 
moDulu Sap r3/ pm • obnoVa VozoVého parku V kaTegorii Terénních náklaDních VoziDel zn. merceDeS-benz 
unimog • Vybrané exTerní zakázky: zemní práce V areálu hipoDrom moST 

2004 změna názVu SpolečnoSTi: DTS VrbenSký, a.S. • zaháJení prací na zaVeDení inTegroVaného SySTému řízení iSo 
9001, iSo 14001 • obnoVa maJeTku: inVeSTice Do náklaDních VoziDel VolVo a merceDeS-benz unimog

2005 růST Tržeb exTerních Výkonů • Dokončení zaVeDení inTegroVaného SySTému řízení iSo 9001, iSo 14001 • 
Vybrané exTerní zakázky: přípraVa území pro TeSco leTňany, přípraVa území pro TréninkoVou Dráhu 
SpolečnoSTi hipoDrom moST, VýSTaVby SkláDkoVých boxů celio, rekulTiVace ploch S.p. pkú. 

2006 zaVeDení SySTému řízení bezpečnoSTi práce ohSaS 18001, růST exTerních Výkonů • auTorizoVaný SerViS 
merceDeS-benz unimog, Vybrané exTerní zakázky: zemní práce při VýSTaVbě komunikace r6, rekulTiVace Dolu 
obránců míru, zemní práce na zakázce TěSnění Dna Dolu ležáky, Demolice býValé úpraVny uhlí herkuleS  
V záluží.

2007 naVyšoVání poDílu exTerních zakázek • inVeSTice Ve Výši 64 mil. Do obnoVy VozoVého parku a zemních STro-
Jů •  Vybrané exTerní zakázky: rekulTiVace SeSuVného území čepirožSké VýSypky, zemní práce při VýSTaVbě 
obchoDního cenTra ciTy moST, rekulTiVace Dolu obránců míru Vi. eTapa, rekulTiVace Vršany, iV.eTapa, rekul-
TiVace růžoDolSké VýSypky

2008 úSpěšný recerTifikační auDiT SpolečnoSTi • zaVeDení realizačních opaTření proTi finanční krizi V čr • Vy-
brané  exTerní zakázky: rekulTiVace VršanSké VýSypky, rekulTiVace SkláDky Tko šTěpánoVice, rekulTiVace 
býValého Dolu obránců míru Vii. eTapa, zemní práce při VýSTaVbě Silničního obchVaTu prahy - porTál cho-
lupice, VýSTaVba DěTSkého DopraVního hřišTě na auToDromu V moSTě.

2009 zVýšení ziSkoVoSTi SpolečnoSTi • TranSformace Skupiny czech coal • Vybrané exTerní zakázky: rekulTiVace 
om V. eTapa, rekulTiVace DJš 7. eTapa, D8 porTály Tunelů raDeJčín, r513 porTály Tunelu cholupice

2010 změna VlaSTnické STrukTury • Vybrané exTerní zakázky: porTály Tunelu obchVaTu r513 cholupice, 
proTipoVoDňoVá opaTření na labi, rekulTiVace Vršany 5.eTapa, rekulTiVace poDkrušnohorSké VýSypky  
xii.eTapa

2011 Vyčleněny liDSké a STroJní kapaciTy poTřebné pro zaJišTění činnoSTí SouViSeJících S Těžbou hněDého uhlí 
V lokaliTách VršanSké uhelné a.S. a liTVínoVSké uhelné a.S., a náSleDný proDeJ TěchTo kapaciT SeSTerSké 
SpolečnoSTi czech coal poWer S.r.o. • činnoST SpolečnoSTi Je nyní zaměřena pouze na Trh mimo Skupinu 
czech coal group. 
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ekonom Stavbyvedoucí garážmistr

personální referent Stavbyvedoucí mechanik

Stavbyvedoucí technik správy majetku

útvar ředitele společnosti 

ředitel společnosti

ekonom technolog přípravy hlavní stavbyvedoucí dispečer

Úsek hlavního ekonoma

hlavní  ekonom 

oddělení přípravy          
zakázek

vedoucí  oddělení

úsek realizace zakázek

vedoucí  úseku

úsek mechanizace

vedoucí  úseku

obchodní  referentsekretariát
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zpráVa přeDSTaVenSTVa
nejvýznamnější událostí v roce 2011 byla skutečnost, že v souladu se záměry akcionáře došlo k vyčlenění ze Společnosti těch činností, které byly 
svým charakterem primárně zaměřeny na zajištění obslužnosti uhelných společností skupiny ccg. k 30. 9. 2011 tak došlo k prodeji části podniku 
společnosti czech coal poWer s.r.o.

obchodní ČinnoSt (zaměření na trh mimo Skupinu ccG)
za rok 2011 dosáhla společnost obratu celkem 657 mil. kč. z této hodnoty bylo 179 mil. kč realizováno mimo mateřskou skupinu. i přes 
pokračující recesi na stavebním trhu v české republice v roce 2011 se podařilo dosáhnout splnění objemu tržeb realizovaných mimo skupinu 
ccg. podobně jako v minulých letech, rozhodující podíl na tržbách mimo mateřskou skupinu byl realizován v oblasti rekultivací a sanací,  
a to na základě dlouhodobějších zakázek. zakázky jsou realizovány samostatným oddělením realizace externích zakázek. Toto oddělení je mimo 
zakázky na externím trhu zaměřeno i na realizaci rekultivačních a sanačních prací pro uhelné společnosti v rámci skupiny.

k nejvýznamnějším Stavbám roku 2011 patřily: 

Sanace severozápadních svahů čSa
podstatou zakázky je odtěžení a uložení více jak 600 tis. m3 zemin, které se nacházejí ve skluzovém území úpatí krušných hor a vybudovaní sítě 
odvodňovacích žeber a stabilizačních lavic, které mají eliminovat možnost dalších skluzů. 

Dodávky zemin na stavbu r7
předmětem zakázky je těžba a přeprava hutnitelných zemin do silničního tělesa rychlostní komunikace r7 v místě Vysočany – Droužkovice.

Výstavba pražského portálu tunelu prackovice na D8
V rámci zakázky bylo provedeno odtěžení, odvoz a uložení cca 60 tis. m3 zemin. Těžba probíhala v geologicky náročných podmínkách 
středohohorského skalního masivu. 

Výstavba protipovodňových opatření na lovosicku
zakázka spočívala ve vybudování protipovodňových valů, souvisejících stavebních objektů a terénních úprav v okolí lovochemie. celkem bylo  
na stavbu dopraveno více jak 70 tis. m3 kameniva. 

výrobní ČinnoSt (ČinnoSt pro Skupinu ccG)

oblast výroby je zaměřena na provádění činností pro jednotlivé společnosti skupiny ccg, zejména však na obslužné a pomocné práce související 
s těžbou uhlí, poskytování přepravních výkonů a pronájem nákladních a osobních terénních vozidel. ze skupiny ccg byly v roce 2011 realizovány 
tržby z výrobní činnosti ve výši 386 mil. kč.

činnost byla organizována formou samostatných organizačních jednotek:

• úsekem automobilové dopravy
• úsekem pomocné mechanizace
• úsekem údržby

 

ÚSek automobilové dopravy

zajišťuje přepravní výkony v rámci skupiny, pro zakázky realizované oddělením realizace zakázek a dále jednotlivé přepravní výkony v rámci svých 
obchodních aktivit. Významným podílem na činnosti úseku je provozování autojeřábů, rozvoz phm a přeprava osob v důlních provozech.

ÚSek pomocné mechanizace

zajišťuje provádění zemních prácí souvisejících s provozem kolesových rypadel, přestavbou a čištěním dálkových pasových dopravníků, výstavbou  
a údržbou provozních komunikací v uhelných lomech. zajišťuje provádění zemních prací pro oddělení realizace externích zakázek. V rámci vlastních 
obchodních aktivit uplatňuje volné kapacity u ostatních stavebních společností v regionu.
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ÚSek Údržby
zajišťuje údržbu vlastní techniky, a to jak vozového parku, tak stavebních strojů. V rámci volných kapacit a autorizace pro servis nákladních vozidel 
mercedes provádí servisní práce i pro zákazníky mimo skupinu.

V důsledku prodeje části podniku a významným snížením provozovaných technických kapacit, byla výrobní část sloučena do jediné organizační 
jednotky – úseku mechanizace.

informatika
V roce 2011 byla oblast informatiky konsolidovaná. ekonomický informační systém je dlouhodobě založen na platformě Sap r3. byla provedena 
aktualizace využívaných softwarových aplikací s cílem maximální unifikace používaných softwarových řešení a dále byla provedena aktualizace 
smluvních vztahů s dodavatelem služeb v oblasti iT. 

ekonomika
ekonomické výsledky společnosti byly v závěru roku ovlivněny prodejem části podniku společnosti czech coal poWer s.r.o. i přes tuto skutečnost 
a nepříznivé podmínky na stavebním trhu se společnosti v roce 2011 podařilo dosáhnout dobré výsledky. objem celkových tržeb výše 657 mil., 
ukazatel ebiTDa dosáhl hodnoty 62 mil. kč a zisk po zdanění dosáhl hodnoty 45 mil. kč. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 
roku činil 165 mil. kč, meziročně se jedná o zvýšení 58 mil. kč.

perSonální oblaSt
V souladu s vyhodnocením hospodářských výsledků v roce 2011 společnost splnila všechny závazky plynoucí z uzavřené kolektivní smlouvy. míra 
inflace za rok 2011 dosáhla 1,9%. meziroční nárůst mezd činil 3,11%. i v roce 2011 Společnost pokračovala v sociálním programu zdraví, v rámci 
kterého měli zaměstnanci možnost využívat služby ve vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení až do výše 3.400,- kč. Společnost umožňuje 
všem svým zaměstnancům pokračovat v osobním rozvoji a vzdělávání, a to jak v oblasti odborné, tak v oblasti jazykových kurzů.

 

Stav a pohyb zaměStnanců dle kateGorií  

Dělníci Thz  celkem

STaV k 1. 1. 2011 512 71 583

noVé náSTupy 34 7 41

oDchoDy 457 53 510

STaV k 31. 12. 2011 89 25 114

 

řízení kvality
Společnost DTS Vrbenský, a.s. je držitelem certifikátů iSo 9001, iSo 14001 a ohSaS 18001. management kvality, environmentu a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci je základním principem uplatňovaným v řízení společnosti. konformita zavedeného systému řízení a požadavků aplikova-
ných norem iSo je pravidelně ověřována dohledovými audity akreditovaných společností. poslední ověření proběhlo v 06/2011 společností Tcert. 
ověření proběhlo bez zjištěných neshod.

environment

při veškeré činnosti společnosti jsou preventivně vyhodnocována rizika ve vztahu k ochraně životního prostředí a zdraví lidí. cílem je minimalizace 
možných negativních vlivů. i v roce 2011 zůstalo prioritou společnosti odborně řídit možné dopady prováděných činností tak, aby chránila své 
zaměstnance i zákazníky a současně přispívala k ochraně a zlepšování životního prostředí.

Důsledně jsou dodržována pravidla pro: 

• předcházení vzniku odpadů a omezování vzniku nebezpečných odpadů
• přednostní využívání odpadů, před jejich zneškodněním
• provoz zdrojů znečišťování ovzduší a omezování vzniku emisí látek znečišťujících ovzduší
• provozování vodohospodářských zařízení
• nakládání s chemickými látkami a přípravky
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bezpeČnoSt práce
bezpečnost práce je prvořadým hlediskem při všech prováděných činnostech a je neoddělitelnou součástí politiky společnosti. úroveň bezpečnost-
ních opatření a dodržování legislativy v této oblasti je několikrát do roka ověřováno jednak v rámci interních kontrol, jednak kontrolami externích 
orgánů, zejména pak obú. V důsledku systematického přístupu k této oblasti se v posledních letech daří snižovat absolutní počet registrovaných 
i evidovaných úrazů.

abSolutní poČet Úrazů

2009 2010 2011

regiSTroVané úrazy 7 5 4

eViDoVané úrazy 14 13 4

vývoj hlavních ukazatelů

ukazaTel Jednotka 2007 2008 2009 2010 2011

celkoVé Tržby tis. kč 913 913 828 089 750 748 695 311 657 156

ziSk přeD zDaněním tis. kč 16 051 44 590 64 757 58 647 53 618

ziSk po zDanění tis. kč 13 319 37 819 51 124 48 294 45 109

ebiTDa tis. kč 109 544 136 226 141 435 113 645 62 121

STálá akTiVa tis. kč 367 649 304 312 227 922 171 342 89 857

oběžná akTiVa tis. kč 350 961 240 019 271 177 313 949 323 377

VlaSTní kapiTál tis. kč 512 184 407 110 321 867 322 189 321 071

cizí zDroJe tis. kč 206 974 138 152 177 864 163 740 92 315

přiDaná hoDnoTa tis. kč 373 426 378 054 397 356 319 915 226 527

proDukTiViTa práce (obrat/
zam.)

tis. kč 1 230 1 128 1 085 1 137 1 540

oSobní náklaDy tis. kč 254 031 248 201 241 132 210 796 160 816

průměrný VýDělek kč/zam. 20 120 20 435 21 002 20 635 22 071

prům. počeT zaměSTnanců zam. 743 734 692 611 427

podíl ÚSeků na výkonech (%)

2008 2009 2010 2011

úDržba 2,3 % 1,3 % 1,5 % 1,5 %

pomocná mechanizace 41,9 % 43,2 % 45,9 % 35,0 %

auToDopraVa 33,6 % 30,9 % 30,5 % 23,7 %

rekulTiVace a inženýring 12,9 % 22,2 % 18,2 % 23,6 %

oSTaTní proVozy 9,2 % 2,3 % 3,9 % 16,2 %

ebitda tiS. kČ

2007 2008 2009 2010 2011

109 544 136 226 141 435 113 645 62 121

tržby v tiS. kČ

2007 2008 2009 2010 2011

913 913 828 089 750 748 695 311 657 156
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Dozorčí raDa DTS VrbenSký, a.S. (Dále DTS a.S.) zaSeDala a VykonáVala SVoJi činnoST V rámci uSTanoVení obchoDního zákoníku, 

V SoulaDu S JeDnacím řáDem Dozorčí raDy a V SoulaDu S plaTnými STanoVami SpolečnoSTi.

Dozorčí raDa Se při Výkonu SVé činnoSTi zaměřila přeDeVším na DohleD na poDnikaTelSkou činnoST SpolečnoSTi, na činnoST 

přeDSTaVenSTVa SpolečnoSTi a na průběžnou (měSíční) konTrolu hoSpoDaření SpolečnoSTi.

přeDSeDa Dozorčí raDy Se praViDelně zúčaSTňoVal JeDnání přeDSTaVenSTVa DTS a.S.

Dozorčí raDa konSTaTuJe, že účeTní záznamy a eViDence byly VeDeny průkazným způSobem a V SoulaDu S obecně záVaznými 

práVními přeDpiSy upraVuJícími VeDení účeTnicTVí a V SoulaDu Se STanoVami SpolečnoSTi.

Dozorčí raDa proJeDnala a přezkoumala na SVém zaSeDání 22. 2. 2012  auDiTorSky  oVěřenou účeTní záVěrku SpolečnoSTi  

k 31. 12. 2011, VčeTně přílohy a Výroku auDiTora a konSTaTuJe, že účeTní záVěrka Ve Všech Významných SouViSloSTech Věrně 

zobrazuJe maJeTek, záVazky, VlaSTní Jmění a finanční SiTuaci SpolečnoSTi.

na záklaDě Výše uVeDených SkuTečnoSTí DoporučuJe Dozorčí raDa Valné hromaDě SchVáliT Vykázaný STaV maJeTku, záVazků 

a VlaSTního kapiTálu SpolečnoSTi a Vykázanou TVorbu hoSpoDářSkého VýSleDku za rok 2011. zároVeň DoporučuJe SchVáliT 

náVrh na rozDělení ziSku za rok 2011.

Dozorčí raDa na SVém zaSeDání Dne 22. 2. 2012 přezkoumala zpráVu o VzTazích mezi propoJenými oSobami a konSTaTuJe,  

že zpráVa neobSahuJe žáDné neSroVnaloSTi.

V moSTě Dne 22. 2. 2012     

       

zpráVa o činnoSTi Dozorčí raDy  
DTS VrbenSký, a.S. za rok 2011
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VlaDiSlaV brunclík    

přeDSeDa Dozorčí raDy      

DTS VrbenSký, a.S.



                                              

zpráVa nezáViSlého auDiTora  
k „Výroční zpráVě za rok 2011“ a ke „zpráVě o VzTazích mezi  

propoJenými oSobami za rok 2011“ pro akcionáře SpolečnoSTi  
DTS VrbenSký, a.S. Se SíDlem Souš čp. 7, 434 03 moST
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zpráVa o Výroční zpráVě

u SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S. Se SíDlem Souš čp. 7, 434 03 moST, ič 631 45 251 JSem oVěřila SoulaD úDaJů uVeDených  

Ve Výroční zpráVě k 31. 12. 2011 S účeTní záVěrkou, kTerá Je uVeDena V TéTo Výroční zpráVě. za SpráVnoST Výroční zpráVy  

Je zoDpoVěDný STaTuTární orgán SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S. úlohou auDiTora Je VyDaT na záklaDě proVeDeného oVěření 

Výrok o SoulaDu Výroční zpráVy S účeTní záVěrkou.

oVěření JSem proVeDla V SoulaDu S mezinároDními auDiTorSkými STanDarDy a SouViSeJícími aplikačními Doložkami komory 

auDiTorů čeSké republiky. TyTo STanDarDy VyžaDuJí, aby auDiTor naplánoVal a proVeDl oVěření Tak, aby zíSkal přiměřenou 

JiSToTu, že informace obSažené Ve Výroční zpráVě, kTeré byly přeVzaTy z účeTní záVěrky či z ní použiTy, JSou Ve Všech 

Významných ohleDech V SoulaDu S TouTo účeTní záVěrkou. JSem přeSVěDčena, že proVeDené oVěření poSkyTuJe přiměřený 

poDklaD pro VyJáDření Výroku auDiTora.

poDle mého názoru JSou informace uVeDené Ve Výroční zpráVě SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S. k 31. 12. 2011 Ve Všech 

Významných ohleDech V SoulaDu S Výše uVeDenou účeTní záVěrkou.

zpráVa o zpráVě o VzTazích mezi propoJenými oSobami

proVěřila JSem Věcnou SpráVnoST úDaJů uVeDených Ve zpráVě o VzTazích mezi propoJenými oSobami SpolečnoSTi  

DTS VrbenSký, a.S., Se SíDlem Souš čp. 7, 434 03 moST, ič 631 45 251, k 31. 12. 2011. za SeSTaVení TéTo zpráVy o VzTazích Je zoDpoVěDný 

STaTuTární orgán SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S. úkolem auDiTora Je VyDaT na záklaDě proVeDené proVěrky STanoViSko k TéTo 

zpráVě o VzTazích.

proVěrku JSem proVeDla V SoulaDu S mezinároDním STanDarDem pro proVěrky a SouViSeJícími aplikačními Doložkami komory 

auDiTorů čeSké republiky. TenTo STanDarD VyžaDuJe, abych naplánoVala a proVeDla proVěrku S cílem zíSkaT STřeDní míru 

JiSToTy, že zpráVa o VzTazích mezi propoJenými oSobami neobSahuJe Významné neSpráVnoSTi. proVěrka Je omezena přeDeVším  

na DoTazoVání pracoVníků SpolečnoSTi a na analyTické poSTupy a VýběroVým způSobem proVeDené proVěření Věcné 

SpráVnoSTi úDaJů. proTo proVěrka poSkyTuJe nižší STupeň JiSToTy než auDiT. auDiT JSem neproVáDěla, a proTo neVyJaDřuJi 

Výrok auDiTora. na záklaDě mé proVěrky JSem nezJiSTila žáDné Významné Věcné neSpráVnoSTi úDaJů uVeDených Ve zpráVě  

o VzTazích mezi propoJenými oSobami SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S., k 31. 12. 2011.

V moSTě, Dne 26. Dubna 2012

ing. marcela cibulkoVá, 

auDiTor oSVěDčení číSlo 0984

JaroSlaVa průchy 1915/24, 434 01 moST



rozvaha (v tisících kč)

31. 12. 2010 31.12.2011

akTiVa celkem 485 930 413 428

pohledávky za upsaný kapitál 0 0

Dlouhodobý majetek 171 342 89 857

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 171 275 89 857

Dlouhodobý finanční majetek 67 0

oběžná aktiva 313 949 323 377

zásoby 2 183 965

Dlouhodobé pohledávky 39 944 56 251

krátkodobé pohledávky 165 387 101 478

krátkodobý finanční majetek 106 435 164 683

ostatní aktiva 639 194

časové rozlišení 639 194

paSiVa celkem 485 930 413 428

Vlastní kapitál 322 189 321 071

základní kapitál 250 000 250 000

kapitálové fondy 0 0

rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 23 895 25 962

hospodářský výsledek minulých let 0 0

hospodářský výsledek běžného účetního období 48 294 45 109

cizí zdroje 163 740 92 315

rezervy 15 466 20 600

Dlouhodobé závazky 33 898 30 422

krátkodobé závazky 114 376 41 293

bankovní úvěry a výpomoci 0 0

časové rozlišení 1 42

výkaz ziSků a ztrát (v tisících kč)

31. 12. 2010 31.12.2011

Tržby za prodej zboží 9 394 11 498

náklady vynaložené na prodané zboží 8 352 10 727

obchodní marže 1 042 771

Výkony 656 537 534 098

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 656 480 534 098

aktivace 57 0

Výkonová spotřeba 340 679 312 523

přidaná hodnota 316 900 222 346

osobní náklady 210 796 160 816

finanční hoSpoDaření
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31. 12. 2010 31.12.2011

Daně a poplatky 5 139 4 945

odpisy dlouhodobého  nehmotného a hmotného majetku 54 979 34 421

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 24 685 23 059

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 17 716 19 153

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

-13 034 401

ostatní provozní výnosy 4 250 7 430

ostatní provozní náklady 11 573 5 399

provozní výsledek hospodaření 58 666 27 700

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 3 336

prodané cenné papíry a podíly 0 67

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 393 60

náklady z finančního majetku 52 4

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 28 0

náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 7

Výnosové úroky 18 588

nákladové úroky 0 0

ostatní finanční výnosy 5 4

ostatní finanční náklady 411 290

finanční výsledek hospodaření -19 3 620

Daň z příjmu za běžnou činnost 10 353 627

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 48 294 30 693

mimořádné výnosy 0 77 084

mimořádné náklady 0 54 786

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 7 882

mimořádný výsledek hospodaření 0 14 416

hospodářský výsledek za účetní období 48 294 45 109

hospodářský výsledek před zdaněním 58 647 53 618

caSh-flow (v tisících kč)

2010 2011

p. Stav peněžních prostřed. a ekvivalentů na začátku účetního ob-
dobí 

67 269 106 435

peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 

z. účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 58 647 53 618

a.1. úpravy o nepeněžní operace 37 601 29 902

a.1.1. odpisy stálých aktiv 54 979 34 421

a.1.2. změna stavu oprav.položek, rezerv -13 034 401

a.1.3. zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -4 326 -4 531

a.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -37 -31

a.1.5. Vyúčtované nákl.úroky (+), vyúčtované výnosové úroky(-) 19 -358

a.1.6. případné úpravy o ostatní nepeněžité operace 0 0

a. * čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 96 248 83 520

a.2. změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -2 614 -11 460

a.2.1. změna stavu pohledávek z provozní činnosti 18 115 63 160

a.2.2. změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -27 525 -75 838

a.2.3. změna stavu zásob 6 796 1 218

a.2.4. změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0
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a. ** čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. po-
ložkami 

93 634 72 060

a.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -463 -294

a.4. přijaté úroky 444 652

a.5. zapl. daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za 
min. období

-21 881 -16 094

a.6. příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy 0 -21 205

a.7. přijaté dividendy a podíly na zisku 37 31

a. *** čistý peněžní tok z provozní činnosti 71 771 35 150

peněžní toky z investiční činnosti

b.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -93 -1 495

b.2. příjmy z prodeje stálých aktiv 6 020 74 295

b.3. půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

b. *** čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 5 927 72 800

peněžní toky z finanční činnosti

c.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. krátkodob. z finanč-
ní činnosti

9 440 -3 476

c.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky -47 972 -46 226

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 -2 404 -2 347

c.2.6. Vyplacené dividendy, podíly na zisku vč. zapl. sráž. daně vzt.se 
k těmto nárokům

-45 568 -43 879

c. *** čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -38 532 -49 702

f. čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 39 166 58 248

r. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 106 435 164 683

základní ukazatele finanČní analýzy

2010 2011

likvidita

likvidita i. stupně (%) 0,93 3,99

likvidita ii. stupně (%) 2,38 6,45

likvidita iii. stupně (%) 2,40 6,47

podíl pohl. na oběž. aktivech (%) 75,72 48,78

podíl zásob na oběž. aktivech (%) 0,81 0,30

čistý pracovní kapitál (%) 57,92 87,23

financování

podíl vlastního kapitálu (%) 66,30 77,66

míra zadluženosti (%) 30,51 17,35

aktivita

Doba obratu celkového majetku (rok) 0,73 0,76

průměrná doba inkasa (dny) 111 104,07

Doba obratu vlastního kapitálu (roky) 0,48 0,59

rentabilita

rentabilita tržeb i. (%) 7,25 5,63

rentabilita tržeb ii. (%) 8,81 8,38

rentabilita vlastního kapitálu (%) 14,99 14,05

rentabilita celkového kapitálu (%) 9,94 10,91

rentabilita nákladů (%) 7,59 7,47
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tvorba hoSpodářSkého výSledku (v tisících kč)

2010 2011 index 11/10

Tržby za silniční přepravu 206 341 148 102 0,72

Tržby za zemní stroje a dílenské a stavební výkony 449 236 385 597 0,86

Tržby za prodej služeb a ostatní 14 754 16 077 1,09

změna stavu zásob vlastní výroby 0 0  -

aktivace vlastních prací 57 0

celkem produkční výkony 670 388 549 776 0,82

Spotřeba pohonných hmot a paliv 123 360 99 520 0,81

Spotřeba náhradních dílů 52 622 55 459 1,05

Spotřeba drobného majetku 187 336 1,8

ostatní spotřeba materiálu a energie 25 743 21 624 0,84

opravy a údržba 24 807 28 599 1,15

nájemné a leasing 44 006 31 320 0,71

ostatní služby 33 988 37 315 1,1

poddodávky 44 329 49 076 1,11

Výkonová spotřeba celkem 349 042 323 249 0,93

přidaná hodnota vč. SDružení 321 346 226 527 0,7

osobní náklady 210 796 160 816 0,76

Daně a poplatky 5 139 4 945 0,96

odpisy investičního majetku 54 979 34 421 0,63

změna rezerv a opravných položek -13 034 401 -0,03

zisk z prodeje majetku  (-zisk/+ztráta) -5 527 -3 906 0,71

majetkové a havarijní pojištění 6 715 4 301 0,64

ostatní provozní náklady minus výnosy 3 612 -2 151 -0,6

náklady celkem 611 722 198 827 0,33

provozní zisk 58 666 27 700 0,47

zisk z finančních operací -19 3 620 -190,53

mimořádné ztráty/ zisky 0 22 298  -

zisk před zdaněním 58 647 53 618 0,91

odložená daň z příjmu -3 198 -9 956 3,11

Daň z příjmu splatná 13 551 18 465 1,36

zisk po zdanění 48 294 45 109 0,93

celk. nákladovost na 1 kč tržeb v hal. 91 95 1,04

Výkonově spotřební nákladovost v hal. 57 62 1,09

přidaná hodnota na 1 kč tržeb v hal. 48 41 0,85

osobní nákladovost v hal. 34 31 0,91

rentabil. vl. jmění ze zisku po zdan. % 15 14 0,93

přidaná hodnota/ zaměstnance/rok 526 531 1,01
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1. obecné úDaJe
1.1 popis účetní jednotky

název  DTS Vrbenský, a.s.         
Sídlo   most, Souš čp. 7  
právní forma  akciová společnost  
ič    631 45 251
rozhodující předmět činnosti   zemní práce, automobilová přeprava, stavební práce, rekultivace,  servisní práce
Datum vzniku společnosti  1. 7. 1995
základní kapitál společnosti 250 000 tis. kč
Druh akcií  listinné
počet akcií  1
nominální hodnota  250 000 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. 2011 31. 12. 2010

czech coal a.s. 100 100

majetková či smluvní účast v jiných společnostech

název společnosti/ akcionář % podíl na základním kapitálu

31. 12. 2011 31. 12. 2010

VS metall, spol. s r. o. most – komořany, Teplárenská 282 0 67

celkem 0 67

na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady a Smlouvy o převodu obchodního podílu č. 3660/2011 
bylo rozhodnuto o převodu obchodního podílu DTS Vrbenský, a.s. ve společnosti VS metall, spol. s r. o.. ve výši 67 % na společnost 
krušnohorské strojírny komořany a.s..

1.2 změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 
 
Druh změny ke dni 1. 10. 2011  
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 29. 9. 2011 (účinnou od 1. 10. 2011) prodala společnost DTS Vrbenský, a.s., ič 631 45 251, se 
sídlem most, Souš čp. 7, pSč 434 03, část svého podniku („útvar výrobně-technického náměstka“) společnosti czech coal poWer s.r.o., 
ič 276 57 001, se sídlem most, Václava řezáče 315, pSč 434 01.

Druh změny ke dni 13. 10. 2011
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti DTS Vrbenský, a.s. rozhodl dne 13.10.2011 o snížení základního kapitálu 
o částku 100 000 000,- kč z důvodu přebytku vlastních zdrojů. Tato částka bude po zápisu snížení základního kapitálu společnosti  
DTS Vrbenský, a.s. do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmeno-
vité hodnoty akcie. Dosavadní jmenovitá hodnota 1 kusu akcie ve výši 250 000 000,- kč se snižuje na novou jmenovitou hodnotu  
150 000 000,- kč. Snížení jmenovité hodnoty akcie bude provedeno výměnou za akcii s nižší nominální hodnotou. lhůta pro předlo-
žení dosavadní akcie za účelem výměny činí 15 dní od doručení výzvy představenstva společnosti DTS Vrbenský, a.s. jedinému akci-
onáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. předložení a výměna akcie bude provedena v sídle společnosti  
DTS Vrbenský, a.s.

příloha účeTní záVěrky
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1.3 organizační struktura účetní jednotky (viz. str. 13) 

1.4 členové statutárních a dozorčích orgánů k datu 31. 12. 2011 

funkce Jméno

představenstvo

předseda ing. krauskopf luboš

místopředseda mgr. peroutka ondřej

člen ing. baláš ivan, mba

Dozorčí rada

předseda brunclík Vladislav

místopředseda ing. krupička petr

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. Straka luboš 20. 11. 2011 

člen ing. baláš ivan, mba 26. 11. 2011

člen ing. borovský miroslav 21. 11. 2011

2. účetní metody a obecné účetní zásady

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 czech coal 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. meziročně nedošlo  
v roce 2011 k zásadním změnám v postupech účtování, v účetních metodách a způsobech oceňování a odepisování majetku.
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, od roku 2009 Sdružení Vršany ii. DTS-rek-mTS a Sdružení Vršany V a od roku 2011 
Sdružení DTS – klement, Sanace záparu kočičí vrch. pro potřeby vedení účetnictví za tato sdružení je používán program enTry.

3. přehled významných účetních pravidel a postupů

3.1 Dlouhodobý hmotný majetek
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 před-
pokládaného 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 bezpro-
středně související s vytvořením majetku.

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 v 100% výši odpisu a následně 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. v platném znění, podle českých účetních standardů a daňových zákonů. způsoby odpisování majetku byly 
stanoveny odpisovým plánem společnosti.
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3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek  
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 2011. 
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., o účetnictví v platném znění, 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění, podle českých účetních standardů a daňových zákonů. 
způsoby odpisování majetku byly stanoveny odpisovým plánem společnosti.

3.3 Dlouhodobý finanční majetek

            ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
Ve sledovaném účetním období společnost převedla majetkovou účast ve společnosti VS metall, spol. s r. o. ve výši 67 tisíc kč. na  společ-
nost krušnohorské strojírny komořany, a.s. 
hodnota podílu byla oceněna znaleckým posudkem č. 126/2011 ze dne 9. 9. 2011, který vypracovala obchodní společnost znalecká 
a  oceňovací kancelář s.r.o. (ič 254 86 764) na částku 3.336 tis. kč.

3.4 krátkodobý finanční majetek

V roce 2006 společnost investovala prostřednictvím čSob am do krátkodobého investičního majetku.  k datu pořízení krátkodobé-
ho finančního majetku je tento krátkodobý finanční majetek klasifikován jako majetek k obchodování nebo realizovatelný krátkodobý 
finanční 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

            oceňování
k datu sestavení účetní uzávěrky je krátkodobý finanční majetek oceněn v reálné hodnotě. změny v reálných hodnotách krátkodobého 
finančního majetku k obchodování jsou účtovány jako finanční náklad nebo výnos.

3.5 zásoby

            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 
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.  V období 2011 nebyly žádné opravné položky vytvořeny. 

3.6 pohledávky

pohledávky jsou při vzniku 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. 2011.
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Společnost eviduje krátkodobé pohledávky vyplývající ze smluv, tzv. pozastávky, ve výši 9.747 tis. kč.
Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky vyplývající ze smluv, tzv. pozastávky, ve výši 29.155 tis. kč.
Společnost eviduje pohledávky za účastníky sdružení. *)

*)  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.

 

3.7 závazky 

závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. V účetním období 2011 společnost neeviduje žádné závazky 
po  lhůtě splatnosti.
Společnost eviduje krátkodobé závazky vyplývající ze smluv, tzv. pozastávky, ve výši 876 tis. kč.
Společnost eviduje dlouhodobé závazky vyplývající ze smluv, tzv. pozastávky, ve výši 2 849 tis. kč.
Společnost eviduje závazky za účastníky sdružení. *)
závazky, vyplývající z předpisu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, vztahující se k nákladům roku 2011, byly splaceny v řádném 
termínu.

 

3.8 způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období 

řádná účetní závěrka k 31. 12. 2010 byla schválena dne 30. 3. 2011 rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady včetně rozdělení zisku roku 2010.

3.9 rezervy

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.

3.10 přepočet cizích měn na českou měnu

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.

3.11 Daňové odpisy dlouhodobého majetku

rekapitulace účetních a daňových zůstatkových cen  
(údaje v kč)

zůstatková účetní cena zůstatková daňová cena rozdíl

k 31. 12. 2011 86 546 316 33 877 043 52 669 273

k 31. 12. 2010 168 284 795 63 335 302 104 949 493

rozdíl zůstat. účet. a daňové ceny -52 280 220

3.12 odložená daň 

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.
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4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazů zisku a ztráty
4.1 Dlouhodobý majetek

4.1.1 hlavní skupiny dlouhodobého majetku  (údaje v tis. kč)

4.1.2 opravné položky k dlouhodobému majetku (údaje v tis. kč)

2011 2010

Stav 1. 1. 0 0

Tvorba 0 0

zúčtování 0 0

Stav k 31. 12. 0 0
 

4.1.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního a operativního leasingu  (údaje v tis. kč) 

finanční leasing operativní leasing

Stav 31. 12. 2010 40 958 18 063

nové leasingové smlouvy 2011 0 18 677

Vyřazené lS - prodej ccp 26 090 19 299

uhrazené leasingové splátky 2011 14 868 11 065

předčasně ukonč. smlouvy,korekce měny 0 510

Stav k 31. 12. 2011 26 090 25 165
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Stav v pc  k 1. 1. 138 962 713 540 349 845 346 130 5 409 1 237 10 418 353 148 2 900 10

nákup 140 331 0 0 0 0 331 0 0 764 0

prodej 13 595 8 249 2 986 5 048 0 195 0 8 12 702 0

prodej části podniku 110 423 904 192 870 228 290 573 521 1 372 181 97 0

Vyřazení 1 280 6 663 1 704 4 834 43 0 25 56 1 0 0

Stav pc k 31. 12. 124 117 275 055 152 285 107 958 4 793 521 9 352 108 38 2 962 10

oprávky k 1. 1. 51 670 632 547 313 494 303 526 5 409 1 184 8 433 353 148 0 0

nákup 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

prodej 6 835 8 249 2 986 5 048 0 195 0 8 12 0 0

prodej části podniku 38 382 946 179 687 200 568 573 521 1 319 181 97  

Vyřazení 553 6 663 1 704 4 834 43 0 25 56 1 0 0

odpisy 3 328 30 365 16 338 13 472 0 43 512 0 0 0 0

oprávky k 31. 12. 47 572 265 054 145 455 106 548 4 793 511 7 601 108 38 0 0

Stav v zc k 1. 1. 87 292 80 993 36 351 42 604 0 53 1 985 0 0 2 900 10

nákup 140 331 0 0 0 0 331 0 0 764 0

prodej 6 760 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0

prodej části podniku 72 40 958 13 183 27 722 0 0 53 0 0  

Vyřazení 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav v zc k 31. 12. 76 545 10 001 6 830 1 410 0 10 1 751 0 0 2 962 10
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budoucí platby – splatné finanční leasing operativní leasing

Do 1 roku 0 127

po 1 roce 0 5 739

4.1.4 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze  (údaje v tis. kč)

2011 2010

najatý him 3 682 52 283

najatý him - leasing 5 866 59 021

Drnm a Drhm 8 707 17 818

půjčky a sociální výpomoci navratné 9 30

bankovní záruky poskytnuté 11 118 11 118

bankovní záruky přijaté 963 963

finanční čerpání - budget 27 66

4.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (údaje v tis. kč)

 2011 2010

Stav pc 1. 1. 9 300 9 300

oprávky 9 300 9 300

nákup 0 0

prodej 0 0

Vyřazení 0 0

Stav zc 31. 12. 0 0

4.3 cenné papíry a majetkové účasti (údaje v tis. kč) 

přehled podílových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku – podstatné podíly.

2011 2010

podíl 0 67

nominální hodnota 1 akcie 0 1

Dividendy 0 0

zisk/ztráta běžného roku 0 291

4.4 krátkodobý finanční majetek  (údaje v tis. kč)

 2011 2010

pokladna 239 211

ceniny 2 0

peníze 241 211

běžné účty 158 396 17 066

Termínované vklady 286 6 387

účty v bankách 158 682 23 453

Dlužné cenné papíry k obchodování 5 760 5 770

ostatní realizovatelné cenné papíry 0 77 001

krátkodobé cenné papíry a podíly 5 760 82 771

krátkodobý finanční majetek celkem 164 683 106 435
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4.5 zásoby
4.5.1 opravné položky (údaje v tis. kč)

 2011 2010

Stav 1. 1. 0 2 301

Tvorba 0 0

zúčtování 0 2 301

Stav k 31. 12. 0 0

4.6 pohledávky
4.6.1 pohledávky z obchodního styku (údaje v tis. kč)

 2011 2010

pohledávky do lhůty splatnosti 65 000 138 285

pohledávky po splatnosti 90-180 dnů 5 241 464

pohledávky po splatnosti 181 - 1 rok 642 161

pohledávky po splatnosti 1 - 2 roky 1 485 180

pohledávky po splatnosti 2 a více let 7 477 7 936

korekce -9 247 -8 266

pohledávky netto celkem 70 598 138 760

4.6.2 opravné položky k pohledávkám z obchodního styku (údaje v tis. kč)

2011 2010

Stav 1. 1. 8 266 12 608

Tvorba 1 804 361

zúčtování, odpis 823 4 703

Stav k 31. 12. 9 247 8 266

4.6.3 pozastávky vyplývající z uzavřených smluv krátkodobé (údaje v tis. kč)

2011 2010

Stav k 31. 12. 9 747 15 904

4.6.4 pozastávky vyplývající z uzavřených smluv dlouhodobé (údaje v tis. kč)

2011 2010

Stav k 31.12. 29 155 18 569

4.6.5 pohledávky z obchodního styku realizované se spřízněnými subjekty  (údaje v tis. kč) 

Subjekt Vztah ke společnosti 2011 2010

czech coal a.s. ovládající spol. 0 26

czech coal Services a.s. jinak spoj. osoba 0 0

Vršanská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 2 183 25 867

litvínovská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 1 223 31 054

Důl kohinoor a.s. jinak spoj. osoba 98 174

VS meTall, spol. s r. o. jinak spoj. osoba 38 266

humeco, a.s. jinak spoj. osoba 97 19

rekulTiVace a.s. jinak spoj. osoba 9 165 225

renogum a.s. jinak spoj. osoba 6 635

krušnohorské strojírny komořany a.s. jinak spoj. osoba 125 3 669
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Servis leasing a.s. jinak spoj. osoba 0 60

rental Servis a.s. jinak spoj. osoba 0 0

infotea s.r.o. jinak spoj. osoba 0 0

hipoDrom moST a.s. jinak spoj. osoba 0 0

coal Services a.s. jinak spoj. osoba 144 1 715

czech coal poWer s.r.o. jinak spoj. osoba 845 0

pohledávky ve skupině celkem 13 924 63 710

4.6.6 pohledávky za účastníky sdružení krátkodobé  (údaje v tis. kč) 

název sdružení číslo smlouvy 2011 2010

Svahy růžodolská výsypka 2717/2006 111 138

Vinice ii. 2714/2006 724 1 397

om Vi. etapa 2809/2006 94 114

Vršany iV. etapa 2810/2006 179 141

om Vii. etapa 2935/2007 403 624

om Viii. etapa 3045/2008 427 619

Vršany ii. etapa 2. část traf. 3091/2008 1 082 796

om V. etapa 3089/2008 557 389

om iV. etapa 3240/2009 470 411

Vršany V. 3338/2009 1 140 7 817

kočičí Vrch 3538/2010 3 182 0

krátkodobé pohledávky celkem 8 369 12 446

4.6.7 pohledávky za účastníky sdružení dlouhodobé  (údaje v tis. kč) 

název sdružení číslo smlouvy 2011 2010

Svahy růžodolská výsypka 2717/2006 2 047 1 963

Vinice ii. 2714/2006 3 516 3 299

om Vi. etapa 2809/2006 1 167 1 108

Vršany iV. etapa 2810/2006 323 270

om Vii. etapa 2935/2007 2 945 2 685

om Viii. etapa 3045/2008 3 195 3 077

Vršany ii. etapa 2. část traf. 3091/2008 4 498 4 316

om V. etapa 3089/2008 1 373 1 212

om iV. etapa 3240/2009 532 362

Vršany V. 3338/2009 7 078 2 638

Dlouhodobé pohledávky celkem 26 674 20 930

4.7 Vlastní kapitál  (údaje v tis. kč)

2011 2010

základní kapitál 250 000 250 000

ostatní kapitálové fondy 0 0

zákonný rezervní fond 24 676 22 261

Statutární a ostatní fondy 1 286 1 634

nerozdělený zisk minulých let 0 0

neuhrazená ztráta minulých let 0 0

Výsledek hospodaření běž.účet.období 45 109 48 294

Vlastní kapitál celkem 321 071 322 189
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4.8 způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období   (údaje v kč)

2011 2010

zákonný rezervní fond 2 414 698,60 2 556 194,98

Sociální fond 2 000 000,00 3 000 000,00

Výplata dividend 43 879 273,41 45 567 704,56

celkem 48 293 972,01 51 123 899,54

4.9 závazky
4.9.1 závazky z obchodních vztahů  (údaje v tis. kč)

2011 2010

závazky z obchodních vztahů 21 741 76 908

4.9.2 pozastávky vyplývající z uzavřených smluv krátkodobé  (údaje v tis. kč) 

 2011 2010

Stav k 31. 12. 876 1 699

4.9.3 pozastávky vyplývající z uzavřených smluv dlouhodobé  (údaje v tis. kč) 

2011 2010

Stav k 31. 12. 2 849 2 005

4.9.4 závazky z obchodního styku se spřízněnými subjekty  (údaje v tis. kč) 

Subjekt Vztah ke společnosti 2011 2010

czech coal a.s. ovládající spol. 377 624

czech coal Services a.s. jinak spoj. osoba 0 4

Vršanská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 30 1 147

litvínovská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 4 162

Důl kohinoor a.s. jinak spoj. osoba 0 0

VS meTall, spol. s r. o. jinak spoj. osoba 0 0

humeco, a.s. jinak spoj. osoba 0 2

rekulTiVace a.s. jinak spoj. osoba 3 525 4 145

renogum a.s. jinak spoj. osoba 0 0

krušnohorské strojírny komořany a.s. jinak spoj. osoba 0 36

Servis leasing a.s. jinak spoj. osoba 1 3

rental Servis a.s. jinak spoj. osoba 0 0

infotea s.r.o. jinak spoj. osoba 249 417

hipoDrom moST a.s. jinak spoj. osoba 0 0

coal Services a.s. jinak spoj. osoba 5 232 57 671

czech coal poWer s.r.o. jinak spoj. osoba 277 0

závazky ve skupině celkem 9 695 64 212
*)  včetně pozastávek 

4.9.5 závazky k účastníkům sdružení krátkodobé  (údaje v tis. kč)

2011 2010

Svahy růžodolská výsypka 2717/2006 117 134

Vinice ii. 2714/2006 1 275 2 386

Vršany ii. etapa 2. část traf. 3091/2008 5 395 5 253

Vršany V. 3338/2009 3 620 10 476

kočičí vrch 3538/2010 4 770 0

krátkodobé závazky celkem      15 177 18 249
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4.9.6 závazky k účastníkům sdružení dlouhodobé  (údaje v tis. kč)

  2011 2010

Svahy růžodolská výsypka 2717/2006 2 032 1 961

Vinice ii. 2714/2006 3 942 3 643

Vršany ii. etapa 2. část traf. 3091/2008 7 402 6 755

Vršany V. 3338/2009 4 619 0

Dlouhodobé závazky celkem 17 995 12 359

4.10 rezervy

4.10.1 rezervy podle zvláštních předpisů  (údaje v tis. kč) 
 2011 2010 

Stav 1. 1. 0 6 100  

Tvorba 0 0   

zúčtování 0 6 100*

Stav k 31. 12. 0 0  

* z důvodu ukončení dlouhodobého smluvního vztahu se skupinou mondi štětí na zajištění komplexní dopravní činnosti v areálu papíren a následnému 
přesunu techniky z této lokality, byla zrušena rezerva na opravy majetku, vzhledem k následnému využití přesunuté techniky

4.10.2 rezerva na daň z příjmů (údaje v tis. kč) 

 2011 2010

Stav 1. 1. 13 512 14 552

Tvorba 19 226 13 512

zúčtování 13 512 14 552

Stav k 31. 12. 19 226 13 512

4.10.3 ostatní rezervy  (údaje v tis. kč) 

budoucí likvidace majetku 2011 2010

Stav 1. 1. 899 944

Tvorba 0 0

zúčtování 899 45

Stav k 31. 12. 0 899

 nevyčerpaná dovolená včetně poj. 2011 2010

Stav 1. 1. 573 547

Tvorba 436 573

zúčtování 573 547

Stav k 31. 12. 436 573

 rezerva na pojistné a odměny 2011 2010

Stav 1. 1. 0 0

Tvorba 700 0

zúčtování 0 0

Stav k 31. 12. 700 0
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pojistné soc. zdr. odměny 2011 2010

Stav 1. 1. 482 754

Tvorba 893 3 378

zúčtování 1 137 3 650

Stav k 31. 12. 238 482

ostatní rezervy celkem 1 374 1 954

   
4.11 odložená daň

postup výpočtu  (údaje v kč)

rok rok 2011 rok 2010

Sazba daně 19% 19%

odložený daňový závazek

účetní zůstatková cena 86 546 316,00 168 284 795,44

Daňová zůstatková cena 33 877 043,00 63 335 302,14

rozdíl 52 669 273,00 10 007 161,87 104 949 493,30 19 940 403,73

odložená daňová pohledávka

Tvorba opravných položek k Dnm a Dhm (b22) 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní rezervy na majetek (dílna Tr) 0,00 0,00 898 511,00 170 717,09

rezerva na prémie a odměny 700 000,00 133 000,00 0,00 0,00

rezervy na soc. a zdrav. pojištění 238 000,00 45 220,00 482 293,00 91 635,67

rezerva na nevyčerpanou dovolenou 436 300,00 82 897,00 573 296,00 108 926,24

Vytvořené opr. položky k zásobám (ve výši 40 %) 0,00 0,00 0,00 0,00

opr.pol.nedaň., v bud.nahrazené daň 885 884,00 168 317,96 184 983,00 35 146,77

zůstatek odložené daně ke konci období 9 577 726,91 19 533 977,96

změna stavu -9 956 251,05 -3 197 814,46

4.12 Výnosy 
4.12.1 Výnosy z běžné činnosti celkem (údaje v tis. kč) 

2011 2010

Tržby za prodej zboží 11 498 9 394

Tržby za prodej služeb 534 098 656 537

Tržby za prodej majetku a mater. 23 059 24 685

ostatní výnosy 7 430 4 250

Tržby celkem 576 085 694 866

4.12.2 Výnosy z finanční a mimořádné činnosti (údaje v tis. kč)

2011 2010

finanční výnosy 3 987 445

mimořádné výnosy 77 084 0

Tržby celkem 81 071 445

4.12.3 Výnosy realizované se spřízněnými subjekty  (údaje v tis. kč)  

Subjekt Vztah ke 
společnosti

Tržby za 
zboží

Tržby za 
služby

Tržby za maje-
tek a materiál

finanční 
výnosy

mimořádné 
výnosy

celkem

czech coal a.s. ovládající spol. 0 5 1 0 0 6

czech coal Services a.s. jinak spoj. osoba 0 0 0 0 0 0

Vršanská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 0 162 126 14 0 0 162 140

litvínovská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 65 176 097 5 302 0 0 181 464

Důl kohinoor a.s. jinak spoj. osoba 1 238 651 1 0 0 1 890
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VS meTall, spol. s r.o. dceřiná spol. 0 3 593 1 394 0 0 4 987

humeco, a.s. jinak spoj. osoba 0 2 754 2 0 0 2 756

rekulTiVace a.s. jinak spoj. osoba 0 16 124 3 0 0 16 127

renogum a.s. jinak spoj. osoba 0 2 831 0 0 0 2 831

krušnohorské strojírny komořany a.s. jinak spoj. osoba 0 14 492 27 3 336 0 17 855

Servis leasing a.s. jinak spoj. osoba 0 881 7 0 0 888

rental Servis a.s. jinak spoj. osoba 0 0 0 0 0 0

infotea s.r.o. jinak spoj. osoba 0 2 2 0 0 4

hipoDrom moST a.s. jinak spoj. osoba 0 18 0 0 0 18

coal Services a.s. jinak spoj. osoba 0 6 512 1 784 0 0 8 296

czech coal poWer s.r.o. 0 2 267 51 0 77 084 79 402

Tržby ve skupině celkem 1 303 388 353 8 588 3 336 77 084 478 664
 

4.13 nákupy
4.13.1 nákupy z běžné činnosti  (údaje v tis. kč)

2011 2010

nákupy zboží 10 727 8 352

nákupy služby, energie a materiál 312 523 340 679

nákupy celkem 323 250 349 031

4.13.2 náklady z finanční a mimořádné činnosti  (údaje v tis. kč)     

2011 2010

finanční náklady 367 464

mimořádné náklady 54 786 0

nákupy celkem 55 153 464

4.13.3 nákupy realizované se spřízněnými subjekty  (údaje v tis. kč)
 

Subjekt Vztah ke 
společnosti

nákupy 
zboží

nákupy 
služby a 
materiál

ostatní 
nákupy

finanční  
náklady

mimo-
řádné 

náklady

celkem

czech coal a.s. ovládající spol. 0 12 563 2 0 0 12 565

czech coal Services a.s. jinak spoj. osoba 0 0 0 0 0 0

Vršanská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 2 347 3 335 0 0 0 5 682

litvínovská uhelná a.s. jinak spoj. osoba 0 1 934 0 0 0 1 934

Důl kohinoor a.s. jinak spoj. osoba 0 0 0 0 0 0

VS meTall, spol. s r.o. dceřiná spol. 0 0 0 0 0 0

humeco, a.s. jinak spoj. osoba 0 118 0 0 0 118

rekulTiVace a.s. jinak spoj. osoba 0 4 192 0 0 0 4 192*

renogum a.s. jinak spoj. osoba 0 0 0 0 0 0

krušnohorské strojírny komořany a.s. jinak spoj. osoba 0 343 0 0 0 343

Servis leasing a.s. jinak spoj. osoba 0 16 309 97 0 0 16 406

rental Servis a.s. jinak spoj. osoba 0 0 0 0 0 0

infotea s.r.o. jinak spoj. osoba 0 5 306 0 0 0 5 306

hipoDrom moST a.s. jinak spoj. osoba 0 0 0 0 0 0

coal Services a.s. jinak spoj. osoba 0 180 109 764 0 0 180 873

czech coal poWer s.r.o jinak spoj. osoba 1 176 79 1 255

nákupy celkem 2 347 225 385 942 0 0 228 674
*) včetně nákladů pro sdružení
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4.14 náklady na odměny statutárnímu auditorovi  (údaje v tis. kč) 

 2011 2010

povinný audit účetní závěrky 90 83

5. zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
5.1 osobní náklady  (údaje v tis. kč)

zaměstnanci celkem

2011 2010

mzdové náklady 117 880 151 739

odměny členům stat. a doz. orgánů 1 035 1 385

náklady na sociál. zabezpečení 37 490 51 361

Sociální náklady 4 410 6 311

osobní náklady celkem 160 815 210 796

5.2 průměrný přepočtený počet zaměstnanců
zaměstnanci celkem

2011 2010

zaměstnanci celkem 427 611

5.3 poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
5.3.1 řídící pracovníci  (údaje v tis. kč)

2011 2010

půjčky a úvěry 0 0

poskytnuté záruky 0 0

manažerské připojištění 99 82

osobní vozy (pro soukromé účely) 260 390

ostatní plnění 0 0

celkem 359 472

V letech 2011, 2010 nebyly statutárním a dozorčím orgánům poskytnuty žádné půjčky, úvěry, či jiná plnění.

6. závazky neuvedené v účetnictví

Společnost neeviduje žádné závazky, které by nebyly uvedeny v účetnictví.

7. kontrola externích subjektů

V roce 2011 proběhly ve společnosti DTS Vrbenský, a.s. následující kontroly:
• Dne 15.11.2011 proběhla vyhledávací činnost finančního úřadu most v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád dle §78 z titulu 

Dph bez nálezu.

8. události, které nastaly po datu účetní závěrky

po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
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pro akcionáře SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S. Se SíDlem Souš čp. 7,  
434 03 moST, ič 631 45 251 

 

oVěřila JSem přiloženou účeTní záVěrku SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S., TJ. rozVahu k 31. 12. 2011, Výkaz ziSku a zTráTy a přehleD 

o peněžních Tocích za obDobí oD 1. 1. 2011 Do 31. 12. 2011 a přílohu TéTo účeTní záVěrky, VčeTně popiSu použiTých Významných 

účeTních meToD.

za SeSTaVení účeTní záVěrky, poDáVaJící Věrný a pocTiVý obraz V SoulaDu S čeSkými účeTními přeDpiSy, oDpoVíDá STaTuTární 

orgán SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S. SoučáSTí TéTo oDpoVěDnoSTi Je naVrhnouT, zaVéST a zaJiSTiT VniTřní konTroly  

naD SeSTaVoVáním a Věrným zobrazením účeTní záVěrky Tak, aby neobSahoVala Významné neSpráVnoSTi způSobené poDVoDem 

nebo chybou, zVoliT a uplaTňoVaT VhoDné účeTní meToDy a proVáDěT Dané SiTuaci přiměřené účeTní oDhaDy.

úlohou auDiTora Je VyDaT na záklaDě proVeDeného auDiTu Výrok k TéTo účeTní záVěrce. auDiT JSem proVeDla V SoulaDu 

Se zákonem o auDiTorech a mezinároDními auDiTorSkými STanDarDy a SouViSeJícími aplikačními Doložkami komory auDiTorů 

čeSké republiky. V SoulaDu S TěmiTo přeDpiSy JSem poVinna DoDržoVaT eTické normy a naplánoVaT a proVéST auDiT Tak, abych 

zíSkala přiměřenou JiSToTu, že účeTní záVěrka neobSahuJe Významné neSpráVnoSTi.

auDiT zahrnuJe proVeDení auDiTorSkých poSTupů, JeJichž cílem Je zíSkaT Důkazní informace o čáSTkách a SkuTečnoSTech 

uVeDených V účeTní záVěrce. Výběr auDiTorSkých poSTupů záViSí na úSuDku auDiTora, VčeTně poSouzení rizik, že účeTní 

záVěrka obSahuJe Významné neSpráVnoSTi způSobené poDVoDem nebo chybou. při poSuzoVání TěchTo rizik auDiTor přihléDne 

k VniTřním konTrolám, kTeré JSou releVanTní pro SeSTaVení a Věrné zobrazení účeTní záVěrky. cílem poSouzení VniTřních 

konTrol Je naVrhnouT VhoDné auDiTorSké poSTupy, nikoli VyJáDřiT Se k účinnoSTi VniTřních konTrol. auDiT Též zahrnuJe 

poSouzení VhoDnoSTi použiTých účeTních meToD, přiměřenoSTi účeTních oDhaDů proVeDených VeDením i poSouzení celkoVé 

prezenTace účeTní záVěrky.

DomníVám Se, že zíSkané Důkazní informace TVoří DoSTaTečný a VhoDný záklaD pro VyJáDření mého Výroku.

poDle mého názoru účeTní záVěrka poDáVá Věrný a pocTiVý obraz akTiV a paSiV auDiToVané SpolečnoSTi DTS VrbenSký, a.S.  

k 31. 12. 2011 a náklaDů, VýnoSů a VýSleDku JeJího hoSpoDaření a peněžních Toků za rok 2011 V SoulaDu S čeSkými účeTními 

přeDpiSy.

na záklaDě Výše uVeDených SkuTečnoSTí Je Výrok auDiTora k účeTní záVěrce Výše uVeDené SpolečnoSTi za obDobí  

oD 1. 1. 2011 Do 31. 12. 2011 

„bez VýhraD“.

V moSTě, Dne 10. února 2012

zpráVa nezáViSlého 
auDiTora
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zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
 (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 dne 21. 2. 2012 schválilo tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen „zpráva“) za účetní období 
roku 2011 (dále jen rozhodné období).

identifikace propojených osob, jejichž vztahy jsou popisovány ve zprávě

V průběhu roku došlo ke změnám majetkových účastí:

18. 8. 2011 – na základě smlouvy o převodu obchodního podílu získala společnost krušnohorské strojírny komořany a.s. (33%) majetkový podíl 
ve společnosti VS meTall, spol. s r.o. (od společnosti Sunex recycling a.s.)

15. 9. 2011 – Ja společností DTS Vrbenský, a.s. a krušnohorských strojíren komořany a.s. rozhodl o převodu (67%) obchodního podílu ve  společ-
nosti VS meTall, spol. s r.o. ze společnosti DTS Vrbenský, a.s. na společnost krušnohorské strojírny komořany a.s. (smlouva podepsána  
dne 20. 9. 2011) 

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 
czech coal a.s., sídlo V. řezáče 315, most, pSč 434 67, ič 25764284 

- ovládanou osobou:
DTS Vrbenský, a.s., sídlo Souš čp. 7, most, pSč 434 03, ič 63145251 

- ostatní propojenou osobou:
coal Services a.s., sídlo V. řezáče 315, most, pSč 434 67, ič 28727932
Vršanská uhelná a.s., sídlo V. řezáče 315, most, pSč 434 67, ič 28678010
litvínovská uhelná a.s., sídlo V. řezáče 315, most, pSč 434 67, ič 28677986
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
infotea s.r.o, sídlo V. řezáče 313, most, pSč 434 67, ič 26421348
krušnohorské strojírny komořany a.s., sídlo Dřínovská 3, most – komořany, pSč 434 01, ič 25544187
humeco, a.s., sídlo Dřínovská 3, most - komořany, pSč 434 01, ič 14864657 (od 15. 9. 2011)
VS meTall, spol. s r.o., sídlo Teplárenská čp. 282, most – komořany, pSč 434 03, ič 64651428
czech coal poWer s.r.o., sídlo V. řezáče 315, most, pSč 434 01, ič 27657001
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., sídlo budovatelů 2830, most, pSč 434 67, ič 44569181
renogum a.s., sídlo Starý most čp. 1, most, pSč 434 01, ič 63144417
Důl kohinoor a.s., sídlo Dolní Jiřetín č.p. 5, horní Jiřetín, pSč 435 43, ič 25411616
hipoDrom moST a.s., sídlo Velebudice 213, most, pSč 434 01

zpráVa o VzTazích
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Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi propojenými osobami

V roce 2011 společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami 
(ovládanou a ovládající osobou – czech coal a.s.)

1. Smlouva o poskytování služeb – treasury, pojištění, platební styk, správa pohledávek (ovládající osoba jako poskytovatel)
2. Smlouva o poskytování služeb – provozní daňové činnosti a daňové optimalizace (ovládající osoba jako poskytovatel)
3. Smlouva o poskytování služeb – sloučený korporát (ovládající osoba jako poskytovatel)
4. Smlouva o poskytování služeb – komplexní vedení účetnictví (ovládající osoba jako poskytovatel)

V roce 2011 společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami (ovládanou a ostatními propojenými 
osobami)

ostatní propojená osoba: coal Services a.s.
1. Smlouva o poskytování služeb – nákup a skladování (ovládaná osoba jako objednatel)
2. Smlouva o poskytování služeb – mycí rampy (ovládaná osoba jako objednatel)
3. kupní smlouva o dodávce a odběru pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod (ovládaná osoba jako kupující)
4. kupní smlouva o dodávce a odběru užitkové vody (ovládaná osoba jako prodávající)
5. Smlouva o poskytování služeb – po (ovládající osoba jako objednatel)
6. Smlouva o poskytování služeb v areálu om (ovládající osoba jako objednatel)
7. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (ovládající osoba jako zákazník)
8. Smlouva o zajištění rekreačního pobytu (ovládající osoba jako objednatel)
9. Smlouva o postoupení pohledávek (ovládající osoba jako postupitel)
10. kupní smlouva – prodej nemovitostí (ovládající osoba jako prodávající)
11. kupní smlouva – prodej nemovitostí (ovládající osoba jako kupující)
12. kupní smlouva – prodej nemovitostí a věcí movitých (ovládající osoba jako prodávající)
13. rámcová smlouva o poskytování služeb (ovládající osoba jako objednatel)
14. Smlouva o uložení věci (ovládající osoba jako opatrovatel)
15. kupní smlouva – prodej věcí movitých (ovládající osoba jako kupující)
16. Smlouva o umožnění realizace stavby se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ovládající osoba jako stavebník)

ostatní propojená osoba: Vršanská uhelná a.s.
1. kupní smlouva – štěrkozeminy (ovládaná osoba jako kupující)
2. Smlouva o dílo (ovládaná osoba jako zhotovitel)
3. kupní smlouva – věci movité (ovládaná osoba jako prodávající)
4. zadávací protokol k rámcové smlouvě – žádanková vozidla (ovládaná osoba jako zhotovitel)
5. zadávací protokol k rámcové smlouvě – žádanková vozidla (ovládaná osoba jako zhotovitel)
6. zadávací protokol k rámcové smlouvě – žádanková vozidla (ovládaná osoba jako zhotovitel)
7. zadávací protokol k rámcové smlouvě – žádanková vozidla (ovládaná osoba jako zhotovitel)
8. zadávací protokol k rámcové smlouvě – rekultivační práce (ovládaná osoba jako zhotovitel)
9. zadávací protokol k rámcové smlouvě – rekultivační práce (ovládaná osoba jako zhotovitel)

ostatní propojená osoba: litvínovská uhelná a.s.
1. Smlouva o spolupráci (ovládaná osoba jako příjemce)
2. kupní smlouva – prodej nemovitostí (ovládaná osoba jako prodávající)
3. Smlouva o nájmu nebytových prostor (ovládaná osoba jako nájemce)
4. zadávací protokol k rámcové smlouvě – rekultivační práce (ovládaná osoba jako zhotovitel)

ostatní propojená osoba: Servis leasing a.s.
1. Smlouva o nájmu iT (ovládaná osoba jako nájemce)
2. Smlouva o operativním leasingu (ovládaná osoba jako nájemce)
3. Smlouva o nájmu iT (ovládaná osoba jako nájemce)
4. Smlouva o operativním leasingu (ovládaná osoba jako nájemce)
5. Smlouva o operativním leasingu (ovládaná osoba jako nájemce)
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6. Smlouva o nájmu iT (ovládaná osoba jako nájemce)
7. Smlouva o nájmu iT (ovládaná osoba jako nájemce)
8. Smlouva o nájmu iT (ovládaná osoba jako nájemce)
9. Smlouva o nájmu iT (ovládaná osoba jako nájemce)
10. Smlouva o operativním leasingu (ovládaná osoba jako nájemce)

ostatní propojená osoba: rekulTiVace a.s.
1. Smlouva o nájmu Dp (ovládaná osoba jako pronajímatel)
2. Smlouva o dílo (ovládaná osoba jako zhotovitel)
3. Smlouva o dílo (ovládaná osoba jako zhotovitel)
4. Smlouva o sdružení (ovládaná osoba jako vedoucí účastník sdružení)
5. Smlouva o sdružení (ovládaná osoba jako člen sdružení)

ostatní propojená osoba: infotea s.r.o.
1. kupní smlouva – prodej věcí movitých (ovládaná osoba jako prodávající)
2. Smlouva o poskytování služeb – iT manažer (ovládaná osoba jako objednatel)

ostatní propojená osoba: krušnohorské strojírny komořany, a.s.
1. kupní smlouva – prodej věcí movitých (ovládaná osoba jako prodávající)
2. kupní smlouva – prodej věcí movitých (ovládaná osoba jako prodávající)
3. Smlouva o převodu obchodního podílu (ovládaná osoba jako převodce)

ostatní propojená osoba: humeco, a.s.
1. Smlouva o nájmu Dp (ovládaná osoba jako pronajímatel)

ostatní propojená osoba: VS meTall, spol. s r.o.
1. kupní smlouva – prodej věcí movitých (ovládaná osoba jako prodávající)

ostatní propojená osoba: czech coal poWer s.r.o.
1. Smlouva o nájmu nebytových prostor (ovládaná osoba jako pronajímatel)
2. Smlouva o provozu Dp (ovládaná osoba jako provozce)
3. Smlouva o provozu zS (ovládaná osoba jako provozce)
4. Smlouva o provozu Dp (ovládaná osoba jako objednatel)
5. Smlouva o provozu zS (ovládaná osoba jako objednatel)
6. rámcová smlouva o provádění servisních služeb (ovládaná osoba jako zhotovitel)
7. rámcová smlouva o provádění servisních služeb (ovládaná osoba jako objednatel)
8. Smlouva o prodeji části podniku (ovládaná osoba jako prodávající)

ostatní propojená osoba: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
1. Smlouva o budoucí spolupráci (ovládaná osoba jako budoucí objednatel)

právní úkony a opatření 

Vyjma výše uvedených smluvních vztahů nebyly v účetním období (r. 2011) 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.
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plnění a protiplnění od ovládající osoby a ostatních propojených osob v roce 2011
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plnění pro ovládající osobu a ostatní ovládané osoby za r. 2011 v tis. kč bez Dph 

coal Services a.s. 207 3 412 1 298 710 819 65 1 784 0 184 8 480

Vršanská uhelná a.s. 0 44 846 3 102 0 113 943 235 4 0 319 162 449

litvínovská uhelná a.s. 0 48 135 6 286 0 121 039 637 5 367 0 174 181 638

czech coal a.s. 0 0 0 0 0 5 1 0 38 44

czech coal poWer s.r.o. 321 657 189 519 343 238 51 0 1 048 3 366

Důl kohinoor a.s. 0 51 86 0 513 1 1 239 0 1 1 890

VS meTall, spol. s r.o. 0 1 064 136 2 093 11 289 1 395 0 99 5 087

humeco, a.s. 0 775 34 0 1 243 703 2 0 6 2 762

rekulTiVace a.s. 0 503 463 0 15 094 64 0 0 76 16 200

renogum a.s. 0 65 2 742 0 0 23 0 0 20 2 851

krušnohorské strojírny komořany a.s. 0 1 012 12 572 0 3 904 17 0 3 354 17 863

Servis leasing a.s. 0 10 0 0 0 871 7 0 0 888

infotea s.r.o. 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4

hipoDrom a.s. 0 18 0 0 0 0 0 0 18

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.         0

úhrn plnění 528 100 550 26 908 3 322 253 008 4 038 9 867 0 5 320 403 539

plnění od ovládající osoby a ostatních ovládaných osob za r. 2011 v tis. kč bez Dph

coal Services a.s. 4 486 0 0 617 0 13 825 110 238 100 53 704 182 971

Vršanská uhelná a.s. 0 0 0 823 0 1 384 3 475 0 0 5 682

litvínovská uhelná a.s. 0 0 0 158 0 1 773 3 0 106 2 040

czech coal a.s. 0 0 0 0 0 12 563 0 1 890 43 887 58 339

czech coal poWer s.r.o. 0 0 0 43 0 925 208 0 79 1 255

Důl kohinoor a.s.  0 0  0     0

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

humeco, a.s. 0 0 0 0 0 118 0 0 30 148

rekulTiVace a.s. 0 0 0 0 0 1 473 0 0 0 1 473

renogum a.s.  0 0  0     0

krušnohorské strojírny komořany a.s. 0 0 0 0 0 343 0 0 0 343

Servis leasing a.s. 0 0 0 16 278 0 128 0 0 0 16 407

infotea s.r.o. 0 0 0 0 0 5 259 47 0 12 5 318

hipoDrom a.s.       0

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.       0

úhrn protiplnění 4 486 0 0 17 918 0 37 791 113 970 1 990 97 818 273 975
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