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1. Úvou

Společnost oCZ Vrchlabí, a.S., se sídlem HoŤejší Vrchlabí, Bucharova Í94,Yrchlabí,
PSČ 543 02,IČ: 64789225, byla zapsánado obchodního rejstŤíku dne l9.rinora 1996.

1.1. Zdkladnícharakteristika

SpolečnostoCZ Vrchlabí, a.s. (do 15.2.2012 OPTREXCzech, a.s.) byla do 3I,1.2012
součástí nadnárodní skupiny oPTREX, jedinym akcionáŤem byla společnost optrex Europe
GmbH (dnes součástí KYOCERA Corporation).

Již v prosinci 201I bylo dosaŽeno dohody o prodeji společnosti skupiny OPTREX
Corporation mezi dosavadním vlastníkem Japan Industrial Partners a vlastníkem novym,
společností KYOCERA Corporation s plánovanym pŤevodem akcií I.2.2012, Společnost
oCZ Vrchlabí, &.S. (tehdy OPTREX Czech, a.S.) nebyla součástí této transakce. Po
pŤedchozím usilovném jednání Se zástupci managementu došlo k dohodě o prodeji akcií
Společnosti, která byla rea|izovaná3I.I.2012. Novymi vlastníky Společnosti se stali Zdeněk
Kodejš, Bronislav Zajic, Jan Steiner, Pavel Esentier a PŤemysl Bujárek.

Zároveťl byla společnost k 15 .2.2012 pŤejmenována na oCZ Vrchlabí, &.S.

V souvislosti s vyše popsanymi změnami došlo také ke změnám ve sloŽení statutárních
orgánťr.

S privodní mateŤskou společností optrex Eurpe GmbH byla podepsána oEM smlouva
zajišt'ující do 3I.12.2014 vyrobni zakázky na LCD a MDL pŤi postupně klesajícím trendu.
Vyroba probíhala do roku 2014 s tím, Že smlouvní stranou oEM smlouvy se k 1.4.2013
namísto KYOCERA Display Europe GmbH stala její mateŤská společnost KYOCERA
Display Corporation se sídlem v Japonsku. I pŤes snahy o pokračování spolupráce Se další
zakázky nepodaŤilo vyjednat a v roce 2015 již společnost žádné LCD displeje nevyráběla.

V roce 2015 byla, dle rozhodnutí pŤedstavenstva, Společnost rozdělena odštěpením
s rozho.dnym dnem 1.I.2015, kdy části jejího jmění pŤešly na nově vzniklé společnostioCZ
Fotovoltaika' a.s. IČ:042|2746 a Skyline 3D Print a.s. IČ:042Í2762 (privodně oCZ 3D Print)

Na pŤelomu roku 201512016 Společnost započ,alajednání o prodeji a pŤevodu 100%
akcií na nového vlastriíka. Ke změně došlo k|.4.2016 anovym vlastníkem Se stala společnost
Pragoholding' a.s., IČ:4 7116595.

V roce 2019 došlo k pŤevodu 100% akcií na nového vlastníka, kterym Se stal pan Leon
Staněk.

I.2. Historie společnosti oCZ Vrchlabí, a.s.

1850 - na místě současného areálu vzniká sdruŽením několika majitelri textilní pŤádelna,

1855 ' pÍevzetí továrny se všemi realitami firmou F. A. ROTTER a synové' následuje prudky
rozmach textilní qi,roby ukončeny světovou válkou a změn poměrťr po ní,

1931 - ukončení existence fy ROTTER' nadále v činnosti pouze yodní elektrárna,

1940 - zakoupení objektu německou firmou C. Lorenz A.G. pro vyrobu elektronovych
součástek pro vojensky prrimysl, budovy byly stavebně upravovány arozšíŤeny o novy
trakt,



1945 - po ukončení války se stal podnik součástí národního podniku Tesla, pokračuje vyroba
elektronek, polovodičri a dalších elektrotechnic\fch součástek,

po 1989 _ privatizace státního podniku Tesla, vznik několika subjektri,

1994 - zahqení vyroby LCD v ČR v byvalém státním podniku Tesla Vrchlabí, ktery Se

zabyval podobnou vyrobou. Firma oEG takvyuŽi|a již zaučenych pracovníkťr v tomto
oboru,

1995 - zápisem do obchodního rejstŤíku vzniká společnost oEG CZ s.r.o.,

1996. vznik společnosti Ratislav, a.s. v areálu byvalého podniku Tesla Vrchlabí, ktery vyl
postupně zrekonstruován a pŤizprisoben nové vyrobě. Ratislav, &.S. pronajímá vyrobní
areáI firmě oEG CZ s,r.o. pro ťrčely qfroby LCD displejri,

1997 - odkup akcií společnosti Ratislav, a.s. firmou OPTREX Europe GmbH,

1999 - pŤejmenování společnosti Ratislav, a.s. na oPTREX Czech a.s.,

20II - rozhodnutí o vyčlenění společnosti ze skupiny OPTREX Corporation a zahájení
jednání o prodeji se zástupci managementu,

2012. prodej a pŤevod akcií Společnosti 5 člen m managementu a následné pŤejmenování na
oCZ Vrchlabí' a.S., pokračuje vyroba LCD a MDL pro byvalou mateŤskou společnost,

2014. ukončení vyroby LCD a MDL pro qihradního zákazníka KYOCERA Display
Corporation v souladu s tŤíletou oEM smlouvou,

2015 -.rozhodnutí o rozdělení Společnosti odštěpením' kdy části jejího jmění pŤešly na nově
vzniklé společnostioCZ Fotovoltaika, a.S. a oCZ 3D Print a.s. (později Skyline 3D Print
a.S.). Navyšeni základního kapitálu společnosti na 2.000.000,- Kč navyšením jmenovité
hodnoty akcií.

2. zpRÁva pŘposravENsrvn o pouNmarErsxÉ ČIxxosrI

PŤedstavenstvo společnosti k rozvahovému dni:

Statutární orgán:

Správní tada,.

statutární Ťeditel:

pŤedseda správní rady:

Leon Staněk

Veronika Stařková

Hlavními cíly společnosti v roce 2019 byla snaha o dosažení vytižitelnosti vyrobních a
ostatních ploch.

Vzhledem k ukončení vyrobních program , zristala hlavní činností qi,roba elektŤiny a
pronáj em nebytovych prostor.

Investiční činnost Se v roce 20Ig neuskutečnila a byla pŤesunut a nadalší období.



Společnost dosáh|a za rok 2019 vynosy ve vyši 9.7Il tis.Kč a náklady ve vyši 8.222
tis.. Provozní hospodáŤsky qisledek pŤed zdaněnímje zisk Kč 1,468 tis. finarrční qfsledek
hospodaŤení ie 20 tis. Celkovy hospodáŤsk]i, vysledek zaběžnou činnost po zdaněníje zisk
1.488 tis.

Společnost vykazuje ve svém ričetnictví brutto dlouhodoby hmotny investiční majetek
ve vyši 242.525 tis. ztoho pozemky 2.|03 tis. budovy' haly a stavby 152.464 tis. a
samostatné movité věci a souborY ve vÝši 76.874 tis.. Celková netto hodnota dlouhodobého
majetku činí 3.552 tis.

Vlastní kapitál společnosti dosahuje vyše 9.236 tis. tvoŤi jej základní kapitál ve v ši
2.000 tis.' zisky a zttáty minul;fch let netto ztráta 14.252 tis.ostatní fondy 20.000 tis. a
vysledek hospodaŤení běžného četního období zisk 1.4B8 tis.. Cizi zďroje ve vyši 193 tis.
jsou tvoŤeny krátkodob;i'mi závazky ve vyši l47 tis.

3. VYHLED DO BUDOUCNA

Hlavním pŤedmětem činnosti společnosti se stal pronájem nebyovych prostor
vyroba elektŤiny. Do budoucna je snahanajít vhodné využití areálu pronájmem.

4. ZPRÁVA o YZTAZÍcH M.EZ| PRoPoJENÝMI OSoBAMI

Podle ustanovení $ 82, zákona č. 90l20I2 o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) pŤedkládá pŤedstavenstvo zaučetní období roku 2019 tuto
zprávu o vztazich:

Jedin;i akcionáŤ společnosti oCZ Vrchlabí, &.S., ke dni ťrčetní závěrkyje Leon Staněk
a disponuje 1000 hlasovacími ptávy, tj 100% ričastí na společnosti a byl ve vztahu ke
společ4osti ve smyslu ust. $ 74 zákonač,.9012012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech
ovládající osobou. Ovládanou osobou ve Smyslu téhoŽ ustanovení byla společnost oCZ
Vrchlabí, o.S.

V roce 2019 je evidována zápt$čka ve vyši Kč 3 .278 tis., kterábyla ovládanou osobou
ovládaj ící osobě poskytnuta.

V roce 2019 byla plněna smlouva o nájmu strojního vybavení, které bylo poskytnuto
ovládající osobou pro ričely ídržby areálu ovládané osoby, v1fše plnění zarok 900 tis. Kč

ovládané osobě splácením poskynuté zápt$čky a nájmu strojního vybavení nevznikla
Žádná rijma, ani jí z tohoto drivodu nehrozi žáďná rizika. Podmínky zápnjčky a nájmu byly
ovládanou osobou Ťádně plněny.

Žaana jiná jednání mezi osobami ovládanou a ovláďajici nebyla v ričetním období
roku 2019 učiněna. V tomto ričetním období osoby ovládající a ovládaná neuzavŤeIy mezi
sebou žádnéj iné smlouvy.

Podpis statutárního orgánu:

Leon Staněk
statutární Ťeditel

Datum: 30.03 2020
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omač' AKT IVA čísIo

iádku

BěŽné četnÍ období Minu|é obdobi

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA OELKEM 
A.+g.+c.+D.

001 +250 543 -241 114 +9 429 +9 679
Poh|edávky za upsany ák|adní kapitá| 

A.1+A.x
002

B. Stá|á aktiva 
B.|.+...+B.l|

003 +242 525 -238 973 +3 552 +6 195
B.t. Dlouhodob! nehnntn! majetek 

8.t.1.+...+B.t
004 +7 066 -7 066 +0 +0

8.r.1 Nehrnotné vfs|edky vlvoje 
rjčtv o12. (-)072' (-)o91A 005

8.t.2 ocenite|ná práva 
B,|'2.1'+B,|.2'2 006 +7 066 -7 066 +0 +0

B.t.2.1 Software
učty 0.l3, (-)073, (-)091AL 007 +7 066 -7 066 +0 +0

8.t.2.2. ostatní ocenite|ná práva 
rjčtv 014. í-)074. í-)091AL

008

B t.3 Goodwi|l 
učtv o.l5. í.)o75. í.)o91AL 009

8.t.4 ostatní d|ouhodob nehmotn! majetek 
ČtV 019. (-)o79. (-)091A[ 0t0

8.t.5. Poskytnuté zá|ohy na d|ouhodob! nehnotn! nrajetek
a nedokončenti d|ouhodobÝ nehmotnÝ maietek B.|.5'1.+B.|.5.2

011

8.t.5.1 Poskytnuté á|ohy na dlouhodob! nehrnctn! rnajetek 
čfu 05,l, G)ogsAt

012

B.t.5.2. Nedokončen! d|ouhodob nehrnotn! nnjetek 
ÚČtV 041. í-)O9l

013

8.il. Dlouhodob! hmctn! majetek 
".1.1+...+B.tl

014 +235 459 -231 907 +3 552 +6 195
B.il.1 Pozemky a stavby 

8.1r.1..r.+8.t.1 015 +154 567 -152 464 +2 103 +1 461
8.il.1.'l Pozemky 

uČtv o31, (-)092A 016 +2 103 +2 103 +1 461
B.|.1 .2 Stavby 

ÚČtV 021. (-)O81. í-)092A|.
017 +152 464 -152 464 +0

B.|.2 Hmotné movité.věci a jejich soubory i tv o22 í-\o82 í.\oq2A| 018 +76 874 -75 502 +1 372 +4 657
B.il.3 ocetiovací rozdí| k nabytému majetku 

uČtv 097, (-)o9l 019

B.il.4 ostatníd|ouhodob! hrnotn majetek 
B.||.4.1.+'..+B.||.1

020 +4 018 -3 941 +77 +77
8.il.4.1 Pěstite|ské ce|ky trva| ch porostťi 

Í|čtV o25 í.ln*s í.\nq2Al 021

B.|.4 2. )ospě|á zvÍ|a|a a jejich skupiny |lčtv 026 í-lna6 í.\nq2A| 022

B.il.4.3 Jin! d|ouhodobÝ hrnotnÝ majetek 
čtV o29. o32. í-)o89. í.)o92Ať 023 +4 019 -3 941 +77 +77

8.il.5.
]oskytnuté zá|ohy na d|ouhodob! hmotn1i majetek
r nedokončenÝ d|ouhodobti hmotnri maietek B.l|.5.1.+B.||.5. 024 +0 +0

B.It.5.1 )oskytnuté zá|ohy na d|ouhodob1i hmotn! majetek 
učw 052, G)o95A|.

025

8.il.s.2 Nedokončen! dlouhodob! hmotnf majetek 
ÚÓtV 042, G)09'

uzo +0 +0

B.ill D|ouhodob finanční majetek 
B.|||.1+...+B.l||

027

8.ilt.1 Podí|y - ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 
čtV o43. 061. (.)096A( 028

B. il1.2 Zápť'jčky a uvěry - ovládaná nebo ov|ádající osoba 
uÓtv 066. G)o96A(

029

8.ilt.3. Podí|y . podstatn! v|iv 
čtV o43, 062. (-)096A|. 030

8.ilt.4 záp jčky a uvěry. podstatnÝ V|iV 
ť|čfV nÁ7 í.\oq6Al 031

B.ilt.5. ostalní d|ouhodobé cenné papíry a podíly 
ČtV o43. 063.065. G).96AL

u,5z

8.Iil.6 Zápt1jčky a věry . ostatní 
čtV 068' G).96AL

033

B.Iil.7 )statní d|ouhodob! finanční majetek 
B.ll|.7.1.+B.|ll.7

034

8.1il.7.1 Jin1i d|ouhodob! finanční majetek 
učtv o43. 069. í-)o96AL

UJC

B.l|.7.2. )oskytnuté zá|ohy na d|ouhodob;i finanční nnjetek 
ČtV o53. G)095AL

036

c. fběŽná aktiva 
C.|.+C.||'+c.l||.+C.|

037 +7 789 -2 141 +5 648 +3 482
c.l Zásoby

C.l.'l+...+C.l
038 +2 054 -2 054 +0 +0

c.1.1 Materiá| 
učtv ,l11- 112. 'l19. (-)19 039 +1 740 -1 740 +0 +0

c.t.2 Nedokončená VÝroba a po|otovary 
čN 12í. 122.G\1g2.G|1g.' 040 +26 -26 +0 +0

t/yrobky azboži 
C.|.3.1'+C.|.3.2

041 +2gg -288 +0 +0



označ. AKT IVA číslo
iádku

Běžné učetni období Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

c.t.3.1 V17robky 
ŮČtV 123. (-)19l 042 +22 -22 +0 +0

c.t.3.2 Zboži 
ÚČtv.l31. 132,139. (-)19( 043 +266 -266 +0 +0

c.t.4 M|adá a ostatní alíiata a jejich skupiny 
ÓtV 124, (-)19Í o44

attr Poskytnuté álohy na ásoby 
učty 151, 152, 153, (.)197, (-)19B, G)19

045

c.ll. Poh|edávky 
c.l|.1+c.||.2.+C'||.

046 +4 167 -87 +4 090 +3 318
c.il.'1 D|ouhodobé pohledávky 

C.||.1.1.+...+c'||'1.x'
047

c.lt.1 1 Pohledávky z obchodních vŽahťr 
ť|čtV 311AU, 313AU, 31sAU. (.)391At 048

c.1.1 .2. Poh|edávky. ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 
r:lčtv 351AU. í.)391AL 049

c.il.1.3 Poh|edávky - podstatn! v|iv irčtv j.2Al'l í-\jqíA| 050

c.il.1.4 od|oŽená datiová poh|edávka 
ÚČtV 481

051

c.1r.1.5 Poh|edávky . ostatní 
C.||'1.5.1.+.'.+c.||.1.5.4

052

c.il.1.5.1 Poh|edávky za spo|ečníky 
čtV 354AU,355AÚ,35sAÚ, G)391A(

053

c.11. 1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté á|ohy 
učtv 3,l4AU. (.)391AL 054

c.il.1.5.3 Dohadné učty aktivní 
uČtv 388

055

c.11.1.5.4 Jiné poh|edávky 
':lčt' 

335, 371, 373,374,375, 376. 378. (-)391AU 056

c.x.2 Krátkodobé poh|edávky 
C.||.2.1'+...+c.||.2.X

057 +4 167 -87 +4 080 +3 318
c.|.2.1 Pohledávky z obchodních váah 

učtv 31,lAU. 313AU. 3.1sAU. í-)391At
058 +267 -87 +1 80 +286

c.il.2.2" Poh|edávky - ov|ádaná nebo ovládající osoba 
t]rčtv 351AU. (-)391Ať

nÁo +3 279 +3 278 +2 496
c.il.2.3 Poh|edávky - podstatn! v|iv 

uČtv 352AU. (.)391Ať 060

c.L2 4 Pohledávky . ostatnÍ 
C.I.2.4.1.+.'.+c.||.2'4'6.

061 +622 +622 +536

c.|.2.4.1 Poh|edávky za společníky 
r]čtv 354AU' 355AU. 358AU. G)391A(

uoz

c.|.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
učty 336, (-)391A( UOJ

c.I.2.4 Stát - daĎové pohledávky 
rjČtv 341' 342.343,345. G)391AL

064 +0 +0 +0

c.11.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté á|ohy čtV 314AÚ, G)391Ať
065 +49 +49 +35

c.11.2.4.5 Dohadné čty aktivni |i fv j8 066

c.il.2.4.6 Jiné poh|edávky 
ť]ČtV 335. 371. 37g,374,375. 376' 378' G)391AU

067 +573 +573 +501

c.il.3 Casové roŽišení aktiv
C.ll.3.'l +...+C.11.3.

uor

c. il.3.1 Nák|ady pÍíštích období 
ÚČfu 381

069

c.il.3.2 Komp|exní náklady príštích období čtV 38i 070

c. il.3.3 Piíjmy pčíštích období frrxlv jgt 071

c.ilt. Krátkodob! Í'inanční majetek 
c.|||.1+'..+c.|||

072

c.il1.1 Podí|y - ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 
ÚčN 254' 259. í.)291Ať 073

c.|t.2 ostatní krátkodobf Íinanční nnjetek 
čtv 251 . 253, 256. 25l .25g' í-)2s'|At 074

c.lv PeněŽnÍ prostiedky . C.lV.1+'..+C.M.x.
075 +1 568 +1 568 +164

c.lv.1 PeněŽní prostredky v pok|adně 
ŮČN 211'213,26 076 +48 +49 +47

c.lv.2 PeněŽní prostiedky na čtech ÚčN 221.261 077 +'l 520 +1 520 +117
D. Časové rolišení aktiv 

D.,|+'..+D.x
078 +229 +229 +2

D.1 Nák|ady pŤíštích období 
ÚČtV 381

079 +0 +0 +2

D.2 Komp|exní nák|ady pÍíštích období 
ÚČN 38i 080

D.3. Piíjmy piíŠtích obdobÍ čtV 38Í
081 +229 +229 +0



oaač PAS IVA čísIo

Íádku

BěŽné učetní období Minu|é období

Netto Netto

)ASIVA CELKEM
A.+8.+C.+O. 001 +9 429 +9 679

A r/lastní kapitá| 
A.|.+A.||.+A.|'|.+A.'V.+A.V.+A.V|.

002 +9 236 +9 532
Al. Základní kapitál 

A.|.1.+...+A.l 003 +2 000 +2 000
At.1 Zák|adní kapitá| 

uÓtv 41 1 nebo 491
004 +2 000 +2 000

p-t.2 Vastní podí|y (-) (,čtv (-\?5i UUC

At.3 Zmény zák|adního kapitá|u 
čfu í+/.)4.lí 006

Atl AŽio a kapitá|ové fondy 
A.||'1.+...+A.ll

007 +20 000 +20 000
4il.1

čtV 4,l
008

k[.2. Kapitálové fondy 
A.l|.2.1.+...+A.||.2.

009 +20 000 +20 000
p.il.2 

1 ostatní kapitá|ové fondy 
ÚÓfu 41 010 +20 000 +20 000

H|.2.2 oceriovací rozdi|y z piecenění nnjetku a 7áva*Ů (+l.) 
ÚČtv í+|)41. 011

4.il.2.3 oceĎovací rozdí|y z piecenění pii pĚeměnách obchodních korporací (+Á) 
ÚČtV í+/-)41{

012

A|.2.4 lozdíly z pieměn obchodních koÍporací (+/-) 
Účw 417

0í3

4il.2.5 l'ozdí|y z ocenění pii pieměnách obchodních korporací (+/.) 
čtV 41( 014

Ailt. =ondy ze Žsku 
A.|||.1.+...+A.|||

015

4ilt.1 Jstatní rezervní fond 
ÚČN 421' 421

016

4ilt.2 Statutární a ostatní fondy 
ÚČtÝ 423' 421

017

AÍV. r'fs|edek hospodaienÍ minul1ich |et 1+7-; A.ÍV.1.+.'.+A.M.X.
018 -14 252 -14 252

AIV.1 lerozdě|en Žsk nebo neuhrazená áráta minu|fch let (+/.) 
ÚČN 428' 42Í

019 -14 252 -14 252
AIV.2 in! vfs|edek hospodaiení minu|fch |et (+/-) 

ÚčN 42Í 020

r{sledek hospodaiení běŽného četního období (+/.) 
Aktiva -A.1.-A.||.-A.|||.-A.M.B..C..D..A.VI

021 +1 488 +1 784
AVI. Roáodnuto o zálohové vfp|atě podí|u na Žsku (-) 

ÚČtV 43i 022

B.+C. Jizi zdrqe B.+c 023 +1 93 +147

B. Rezervy 
8.1.+...+B.x 024

B.l Rezerva na d chody a podobné závad<y ť| tV 4F 025

Ó.z Rezerva na da z pÍíjmŮ 
čtv 45: 026

8.3 Rezervy pod|e zv|áštních právních pňedpis 
ÚÓN 45

027

B.4 ostatní rezervy i|čtv d5( 028

Závazky 
C.|.+C.||.+c

029 +1 93 +147
c.t. D|ouhodobé závaz!,y 

c.|.1.+...+C.|
030

c.t.1 Vydané dIuhopisy
C.1.1.1.+C.1.1

031

c.t. t.1 Vyměnite|né dluhopisy 
ÚČtV 47:

032

c.t.1.2. ostatní d|uhopisy 
ÚČtv 47: 033

c.1.2 Závad<y k tivěrovfm institucím
ŮčtV 46

034

D|ouhodobé piijaté á|ohy ť .Ň 47!
n?q

c.t.4 Závail<y z obchodních vŽahu 
ÚČtV 47{

036

c.t.5. Dlouhodobé srrĚnky k t]lhradě 
ÚčŇ 47t 037

c.t.6. Závad<y - ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 
ÚČtv 47

038

Závad<y - podstatn! v|iv (]čtv 47i 039

c.r.B. od|oŽenf datiov! závazek 
UČN 48 040

c.t.9. Závad<y - ostatní C.|.9.1.+...+C.|.9
041

c.r.9.1 Závaž<y ke společník m 
učtv 364. 365. 366' 367. 36{

o42

c.t.9.2 Dohadné čty pasivní 
ÚÓfu 38! 043

c.t.9.3 Jiné ávazky Ůč 372,373,377,379,474,4l| 044

c.rl Krátkodobé závazky 
C.||.1.+.'.+C.||.

045 +1 93 +'147



oanač. PAS IVA čísIo

iádku

Běžné četní obdobi Minu|é období

Netto Netto

c.ll.1 Vydané d|uhopisy 
C.l|.1',l.+c.l|.1

046

c.il.1.1 Vyměnitelné d|uhopisy 
ÚčN 241 047

c.Í.1.2. ostatní d|uhopisy 
uČr,r 241

048

c.n.2. Závad<y k uvěrov m institucím
Účtv 221. 231.23, 049

c.il.3 Krátkodobé piijaté álohy 
učtv 324

0s0 +75 +38
c.il.4. Závad<y z obchodních váahťr

t]Ótv 321. 32{
051 +95 +86

c.il.5 Krátkodobé směnky k r]hradě 
ÚČty 32

o52

c.il.6. Záva*y. ov|ádaná nebo ov|ádajicí osoba 
ÚÓtV 361

053 +0 +0
c.il.7 Závad<y - podstatnf vliv 

ŮČN 36
054

c.il.8. Závazky ostatní
C.11.8.1.+...+C.ll.8

055 +23 +23
c.il.8.1 Závad<y ke společníkŮm 

uÓtv 364. 365. 366. 367. 36{
056

c.il.8.2" Krátkodobé finanční vlpomoci 
čfu 24. 057

c.il.8.3 Záv aŽ<y k zaměstnancťrm
'jčtv 

331. 33l 058 +8 +12
c.il.8.4. Záva*y ze sociá|ního zabezpečení a zdravotního pojištění 

l'lčfu 33É 059

c.il.8.5. Stát . datŤové závad<y a dotace 
učtv 341, 342, 343,345, 346' 34

060 +15 +11
c.1t.8.6. Dohadné čty pasivní 061 +0 +0
c.il.8.7 Jiné závazky

t]čtv 372' 373. 377. 37Í
062

c.1il. Časové rolišení pasiv
C.lll.1 .+...+C.lll.x

063

c'Il|,í Vfdaje pÍíštích období 
ÚčtV 38 064

c.It.2. Vlnosy piíštích období 
ÚčtV 384

065

D. Časové ro/išení pasiv
D.1.+...+D.^

066

D.1 Vldaje pÍíštích období 
r]čtv 38 067

D.2" Vlnosy pÍíštích období 
uČtv 384

068

Sestavenodne: 16.9.2019 Podpisov17 zánamÍyzické osoby' která je Účetní jednotkou nebo statutárního orgánu rlčetní jednotky, pomámka

Právní forma , a.s.
učetní jednotky:

STANEK LEON

Piedmět podnikání:

Vfroba elektiiny

Pronájem a správa v|astnich nebo pronajatfch nemovitostí

Pozn.:



otisk podacÍho razítka

Wxnz zlsKu A ZTRÁTY

k 9I.1?.?919
od: 1 .1.2019 Do: 31.12.2019

v tisících Kč

obchodní firma nebo jin1i název četní jednotky

o.cz.V1chl1pí
l 'á:9..

Síd|o nebo byd|iště četní jednotky

a místo podnikání, Iiší.|i se od byd|iště

Bucharova 194
V19hl1b.í
543 02

6|Č 4 7 I 9 2 2 5

označ WKAZ ZISKU AZTRATY číslo
Íádku

Skutečnost v t]četním období

sIedovaném minu|ém

rrŽby z prodeje vlrobkŮ a s|uŽeb 
ÚČfu 601' 602

001 +7 370 +4 746
tl rrŽby za prodej áoŽí 

ÚČtV 604
002

A V konová spotieba 
A.1.+...+A.X.

003 +1 506 +'l 322
41. Nák|ady vyna|oŽené na prodané zboŽí 

ÚČtV 504
004

X2 SpotĚeba nnteriá|u a energie 
čW 501,502,503

005 +443 +344

AJ S|uŽby 
Účty 511,512,513, 518

006 +1 063 +978

B. Změna stavu ásob vlastní činnosti (+/-) 
ÚČN 5B1,582,583, 584

007

Aktivace (.) 
uČty 585, 586,587,588

008

U osobní náklady 
D.1.+.'.+D.x.

009 !123 +1 58
D.1 Mzdové nák|ady 

uČv 521, 522,523
010 +'423 +1 5g

D.2. Nák|ady na sociá|ní zabezpečení. zdravotní pojištěni a ostatní nák|ady 
D.2.1.+D.2.2

011

D.2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
Účty 524,525,526 012

D.2.2. ostatní nák|ady 
Ú čv 527,528

013

E. Uprava hodnot v provozní ob|asti 
E.1.+...+E.X

014 +3 766 +1 346
tr. 1 Úpravy hodnot d|ouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

E.1.1.+E.1.2.
015 +3 766 +1 346

tr. t. I Upravy hodnot d|ouhodobého nehnrotného a hmotného nnjetku . trva|é 
ÚČtV 551' 557

016 +3 766 +í 346
E.1 .2 Úpravy hodnot d|ouhodobého nehmotného a hnrctného majetku - dočasné 

ÚČtV 559
017

E.2 Upravy hodnot zásob
'jčtv 

559
018

E.3 Upravy hodnot pohledávek
učtv 558' 559

019

ilt. ostatní provozní vlnosy 
|lI.1.+..,+t||.X.

020 +2 239 +0

il t.1 rrŽby z prodaného d|ouhodobého majetku 
ÚČfu 641

021 +2 238 +0

il.2 Tržby z prodaného materiá|u 
čtv 642

022

ilt.3 Jiné provoztí vynosy 
čty 644, 646,647'648, 697

023 +0 +0

F ostatni provozní nák|ady 
F.1'+'..+F.K

024 +2 745 +1 67

T. I Z statková cena prodaného d|ouhodobého majetku 
ÚČtV 541

025 +2 378 +0

F.2 Prodan! materiá| 
uČfu 542

026

F.3. Daně a pop|atky 
ÚČty 531' 532,538

027 +355 +157

F.4 Rezervy v provozní ob|asti a komp|exní nák|ady piíštích období /.ÁG' At' AÁ1 AÁt 028

F.5" Jiné provoalí náklady 
ÚČty543, 544,545,546,547,548,549' 597

029 +12 +10
* Provoztí vfs|edek hospodaiení (+|) 

l.+|.X'+||.+|l.x.+|||..A..B.-c..D.-E.-
030 +1 468 +1 753

Vlnosy z d|ouhodobého finančního majetku . podí|y 
V.1.+.,.+|V.X

031

ÍV.1 Vfnosy z podí|ťt . ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 
ÚčtV 661. 665

032

M.2. ostatní vynosy z podí|ťt 
ÚČtv 661. 665

n12

Nák|ady vyna|oŽené na prodané podí|y 
ÚČtV 561

034

Vyinosy z ostatního d|ouhodobého finančního majetku 
V.1.+...+V.x.

03s

v. l V1inosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ov|ádající osoba 
ČtV 661. 665

UJO

v.2. ostatní vlnosy z ostatního d|ouhodobého Íinančního majetku 
ÚČtV 661. 665

037



ozrač' Wxez zsKU AzrMry čísIo

Íádku

Skutečnost v t]tčetním období

sIedovaném minulém

H. Nák|ady související s ostatním d|ouhodobfm finančním majetkem 
i'^h, EF1 Á^A 038

VI Vlnosové uroky a podobné vlnosy
vl.'1.+...+vl.r

039 +102 +39

vl.1 Vlnosové roky a podobné vlnosy - ov|ádaná nebo ov|ádající osoba 
ÚČtV 662. 665

040 +77 +0

vt.2. ostatní v1inosové ťrroky a podobné vynosy 
čtV 662' 665

041 +25 +39
t. Úpravy hodnot a rezeNy ve Íinanční ob|asti 

uČtv 574. 579
042

Nák|adové rjroky a podobné nák|ady 
J.1.+...+J.X.

043 +77 +0

J.1 Nák|adové roky a podobné nák|ady . ov|ádaná nebo ovládající osoba 
uČtv 562

044

J.2. ostatní nák|adové roky a podobné nák|ady 
ÚčtV 562

045 +77 +0

vil, ostatní Íinanční vlnosy 
ÚČty 661, 663, 664. 666. 667' 668. 669, 698

046

K. ostatní finanční nák|ady 
ÚČty 561, 563, 564, 565, 566, 567,568' 569, 598

047 +5 +8

Finanční v s|edek hospodaiení (+/.) 
V.+V.+V|.+V||.-G.-H..|.-J.-K.

048 +20 +31

Vfs|edek hospodaÍeni pŤed zdaněním (+|) 049 +1 488 +1 784
L. DaĎ z piíjmri 

L.1.+...+L.x
050

1.1 DaĎ z pÍíjm sp|atná 
ÚČtV 591, 593, 595, 599

051

L.2. DaĎ z piíjm od|oŽená (+/-) 
ÚČtv 592

052

Vfs|edek hospodaiení po zdanění (+|) '' - l
UCJ +1 4gg +1 784

M. Pňevod podí|u na vfs|edku hospodaiení spo|ečník m (+/.) 
ÚČtV 596

054

V s|edek hospodarení za četní obdobi (+/-; ''. M.
055 +1 488 +1 784

Čistyi'obratza rjrčetní období = |. + ||. + |||. + lV. + V. + V|. + V||.
l.+ll.+lll.+lv.+v.+vl.+vll.

056 +9 710 +4 795

Sestavenodne: 16.9.2019 Podpisov! záztam fyŽcké osoby, která je učetníjednotkou nebo statutárního orgánu četníjednotky, poalámka

Právní forma , á.S'
učetni jednotky:

STANEK LEON

Piedmět podnikání:

V!roba elektiiny

Pronájem a správa v|astních nebo pronajatlch nemovitosti

Pozn.:



1.

PŤíIoha k Účetní závěrce v plném rozsahu
za období 2019

t.

obecné udaje

Název Účetní jednotky: oCZ Vrch|abí, a.s.

otČ: CZ6478g225
Sídlo: Bucharova I94,543 02 Vrch|abí

Právní forma: akciová spo|ečnost
Rozhodující predmět činnosti: V\iroba e|ektiiny, pronájem v|astních budov

Datum vzniku : Lg.O2.tgg6

osoby s podÍlem 20 a více procent na základním kapitáIu k 31,12.

jméno, název podílníka 20L8 20L9
Pragoholding, a.s. l_00,00 100,00

Akcie:

,l000 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2000,- Kč

Popis změn a dodatkťt provedenych v ÚčetnÍm období v obchodnÍm rejstŤíku:

K1'.4.201'6 změna statutárních zástupcti spo|ečnosti a v|astníka.

organizační struktura podniku a její zásadní změny během učetního obdobÍ:

Spo|ečnost nevytvárí hIubší organizační struktťrru

5. Jména a prÍjmení čIenťt statutárních orgánťt ke konci učetního období:

jméno á príjmení fuknce

Leon Staněk statutární iediteI

6. Název a sídlo obchodnÍch společností (družsteV), v nichž máme větší než 20 % podíl:

název a sídlo podíl na ZJ
běžné období

vlastní
iměnÍ

Účetní HV

oCZ Vrch|abí a.s. nev|astní k 31'.L2.2019
žádné obchodní podí|y

v jinl/'ch spoIečnostech

2.

2a.

3.

4.



7. 2017 201 8 2019
PrŮ měrny počet zaměstn ancŮ.

- z toho rídÍcích:
3 1. 1.

0 0 0
VyŠe osobních nákladŮ na zaměstnance:

- z toho na rídící pracovnÍky: s6 158 r23
Funkce vedoucÍch pracovníkŮ byla vykonávána členy statutárních orgánŮ'

Vyše pťtjěek, uvěrťt, poskytnutfch záruk a ostatních ptnění, jak v peněžní, tak
v naturální formě akcionáÍťtm, společníkťlm, družstevníkťtm a členŮm statutárních,
dozorčÍch a rÍdÍcích orgán :

kategorie osob 2017 201 8 2019

materská spo|ečnost 0 2 000 3 200

il.

lnformace o pouŽitfch učetních metodách, obecnfch učetních zásadách
a zp sobech oceřování

obecné učetní zásady

Účetnictvíje vedeno v souladu se zákonem o učetnictví a platnfmi postupy Účtování.

Zpťtsoby oceĎování

ZpŮsob stanovení reprodukčnÍ poŤizovacÍ ceny:

Není pouŽito

Druhy nákladťt souvisejícÍch s pofÍzením zásob:

V prriběhu roku neby|o použito

8.

1.

2.

3.

4.

druhy aktiv: ocenenl:

materiál ponzovacr cena
nedokončená vyroba ponzovacr cena
polotoÝary vl astn í vyroby nejsou
vyrobky ponzovact cena
zvírata nejsou
zboží ponzovact cena
HlM vytvoŤeny vlastní činností poĚizovací cena
NlM vytvoreny vlastní činností nenl
cenné papíry neJsou
majetkové Účasti nejsou
príchovky a prírŮstky zvírat nejsou

5. Podstatné změny zpitsobu oceĎovánÍ, postupťt odpisování a postupťt učtování



oproti predcházejícímu ÚčetnÍmu období:

oproti predcházejícímu Účetnímu období neby|y měněny zp soby ocetiování,ani
postupy odpisování a postupy učtování.

6, ZpŮsob stanovenÍ opravnych položek k majetku:

opravné poloŽky k majetku do v!Še 100% poÍizovací ceny

7. Zpťtsob sesťayení odpisovych plánťt pro DM a použité odpisové metody pŤi
stanovení odpisŮ:
odpisové plány jsou sestavovány individiá|ně pro kaŽdy majetek.
Zpťtsoby odepisováníjsou rovnoměrné s oh|edem na dobu pouŽitelnosti
Účetní odpisy jsou Účtovány měsÍčně

8. Zpťlsob uplatněnÝ pri pŤepoětu udajŮ v cizích měnách na českou měnu:

Pro pĚepočet cizích měn se pouŽívá aktuá|ního kurzu vyh|ašovaného Črug

9. Zpťtsob stanovení reáIné hodnoty u majetku a závazkťt, které se y souladu se
zákonem oceĎují reálnou hodnotou

Nebylo pouŽito

ilt.

Doplnující informace k rozvaze a vfkazu zisku aztráty

1. PÍehled vyznamnych položek neuvedenych samosÍatně v rozvaze a vykazu
ziskťl a ztrát:

Nejsou

2. Prehled vyznamnych událostÍ po datu učetní závěrky:

Nejsou

3. Rozpis Účtu 022 082 hlavní

4.

u a na s
skupina rok 2018 rok 2019

022 082 022 082

stroje, prÍstroje a zarÍzenÍ 77 378 71,299 76 874 71299
dopravní prostredky 2 644 0 2 644 0

inventáŤ

dlouhodobého nehmot, majetku : sk. 01 sk. 07 sk. 01 sk. 07
software 2 077 1,864 2 077 1.864

5. Dlouhodoby hmotny majetek poŤízeny formou fÍnančního pronájmu:



skupin a investÍčního majetku
soucet
splátek

unrazene
splátky

sptame oo
1 roku

sptatne po 1

roce
budovy, haly a stavby 0 0 0 0
stroje, p rí stroje, zarÍzen Í 0 0 0 0
dopravnÍ prostredky 0 0 0 0
inventár 0 0 0 0
ostatní HlM 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0

6. PŤehled prírťtstkťt a ubytkŮ dlouhodobého majetku podle jeho hlavnÍch skupin:

Souhťnná vyše majetku neuvedená v rozvaze: 201 I 2019
- drobn dlouhodob nehmotnri majetek
- drobn dlouhodob hmotnri majetek

8. Rozpis hmotného u zatÍženého zástavnÍm vem (věcnym bŤemenem)

7.

PŤírŮstky dle hlavních skupin nákup vl. činnostÍ vložení ostatní
dlouhodoby nehmotny majetek 0
budovy, haly, stavby 3 148
stroje, pÍístroje, zarÍ ze n í 0
dopravní prostredky 0
inventár 0
ostatní dlouhodoby majetek 0

Ubytky dle hlavních skupin odpisy prodej likvidace ostatnÍ

neh motny investičn í majetek
budovy, haly, stavby 2 852
stroje, prístroje, za rízen í r28
dopravní prostÍedky 529
inventár

ostatnÍ investiční majetek 2

forma zajiŠtěnÍ

Zádny majetek není zatíŽen zástavním právem

Prehled o majetku, jehož tržní ocenění j, než jeho ocenění v učetnictvÍ

položka majetku tržní Cena



11.

neby|o použito

10. Počet a nominální hodnota inv. majetkovych cenn h papírŮ a majetkovych učastÍ

12. Pohledávky k podnikŮm ve skupině
druh pohledávky 201 8 201 I

Společnost nemá poh|edávky k podnikťrm ve skupině

14. Popis změn vlastního kapitálu v prťlběhu učetního období

15.

Spo|ečnost nev|astní cenné papíry ani majetkové ričasti

Pohledávky po Ihťttě splatnosti 201 8 2019

do 60 dnŮ 0 0
do 120 dnŮ 0 0
do 180 dnŮ 0 0
nad 180 dnŮ 1,4I 1.4L

zástavnÍho práva
druh pohledá forma zajiŠtěnÍ

Spo|ečnost nemá poh|edávky kryté podle zástavného práva

druh změny 201 I 2019

HV minulého období 6 473 1,783
HV běžného roku 1.783 1 488
statutárnífondy 0 0
roz.zisku 6 473 1.783
rezervnífond 0 0

RozdéIeni zisku (uhrada z za minulé učetní obdobÍ
položka 201 I 201 I

Dividendy 1.783 1 488



statutární fond 0 0
rezervní fond 0 0

Závazky po lhittě splatnosti 201 I 201 I
do 60 dnŮ 0 0
do 120 dnŮ 0 0
do 180 dnŮ 0 0
nad 180 dnŮ 0 0

16.

17.

Základní kapitál

Beze změny

18. Závazky k podnik m ve skupině
druh závazku 201 8 201 I

Nejsou

20.

Závazky ke společnÍkťtm v tÍs,
druh závazku 201 I 201 9

21. Závazky neuvedené v rozvaze
druh závazku 201 8 201 9

Nejsou

22, Vyznamné potencionálnÍ ztráty, na které nebyla vytvoŤena rezerva

Spo|ečnosti nejsou ztráty známy.

23. Prehled o zákonnych a ostatních rezervách

Závazky kryté podle zástavnÍho
druh závazku forma zajištění

druh rezervy poč. stav tvorba čerpánÍ Ron. stav

Rezerva na opravu dlouhodobého HM 0 0 0 0



24. Vynosy z běžné činnosti

V nosy jsou rea|izovány v tuzemsku a to
predevŠím zvyroby e|ektriny a pronájmu
v|astních nemovitostí

25. Vldaje za vyzkum a vyvoj

Spo|ečnost nevynak|ádá Žádné vldaje na
vfzkum a vfvoj

26. Vydaje na péči o zaměstnance

V)idaje na péči o zaměstnance jsou v rozsahu zákoníku práce , zákona o zaměstnanosti a

souvisejících právních predpisťt.

27" Vldaje na ekologii

Spo|ečnost nevyk|ádáŽádné vfdaje na eko|ogické Úče|y ani na ochranu Životního prostiedí

28. Náklady na audit a poradenstvÍ 2019
aucltt 0
právní sluŽby 0
daĎové poradenství 0
Účetní sluŽby 48

29. Lesní a vodní hospodáŤstvÍ

Spo|ečnost nev|astníŽádné |esní, vodní a zemědělské pozemky.

Ve Vrchlabí , dne ,' 31.3'2020
Sestavi| : Jirí PaIička

podpis statutárního orgánu
Leon Staněk
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