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1. „Úvodní slovo předsedy představenstva“.
„ Introductory letter from the Chairman of the Board of Directors“

“Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku”

“ Introductory letter from the Chairman of the
Board of Directors“

Dámy a pánové,

Ladies and gentlemen,

dovolte mi, abych v úvodu této zprávy konstatoval,
že rok 2014 nebude v rámci historie naší
společnosti patřit k těm nejúspěšnějším. Základem
našeho výrobního programu jsou dodávky systémů
speciální zdravotnické techniky pro radioterapii.
V roce 2014 došlo i v souvislosti s rusko ukrajinskou krizí k útlumu dodávek do Ruské
Federace, která je v poslední době naším
dominantním odběratelem a tím i ke snížení obratu
z této činnosti. Některé plánované projekty byly
zrušeny, jiné odloženy. V konečném důsledku
došlo i ke zhoršení některých ekonomických
ukazatelů společnosti.

Allow me, please, to enunciate that the year 2014
is not going to be considered as one of the best
years in the history of UJP PRAHA, a.s.. Namely,
because supply of specialized health instruments
for radiotherapy has for years been the essence of
our production program. Due to the RussianUkrainian crisis of 2014, our company has been
facing a significant rundown of deliveries to the
Russian Federation, which has been our dominant
consumer destination.

Dále mi dovolte uvést i některá pozitiva, která
příznivě ovlivnila hodnocení roku 2014.
V průběhu roku došlo k rozšíření naší tradiční
spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou
energii ve Vídni a to jednak v oblasti dodávek
kontejnerů a stínění a nově i v rámci řešení
celosvětového problému ochuzeného uranu a jeho
dalšího uložení nebo přepracování k dalšímu
použití.
Rovněž i v další nosné oblasti společnosti, kterou
je materiálový výzkum, pokračovala společnost
v úspěšné snaze o komerční využití našich
výzkumných kapacit. Nadále pokračovala úspěšná
spolupráce s firmami ALVEL a ČEZ a.s. při
realizaci výzkumných prací při hodnocení chování
zirkoniových slitin používaných pro pokrytí
palivových článků jaderných reaktorů.
Pozitivně lze rovněž hodnotit výrazné oživení ve
výrobě a dodávkách wolframových polotovarů pro
výrobu penetrátorů, kdy v roce 2014 došlo
k řádovému nárůstu obratu v této oblasti. Volné
kapacity byly opětovně využity na výrobu
wolframových stínění a kontejnerů podle potřeb
zákazníků naší společnosti.
Jako další pozitivum lze uvést výsledky dosažené
naší společností v oblasti dodávek výrobků
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As a matter of fact, this is the main reason for the
lower operations turnover in 2014 as compared to
the previous years.
Some of our projects were cancelled, while others
were suspended for an undefined time period. Due
to these facts, several of the company’s financial
indicators have been worsened. On the other hand,
I would also like to present some of the positives
which favorably influenced the evaluation of the
past year.
During the year 2014 we have broadened our
cooperation with the IAEA in Vienna mainly in the
area of supplies of special-purpose uranium
containers and shielding. Our mutual cooperation,
however, started also within the framework of the
worldwide problem with depleted uranium and its
further deposition and reprocessing for further
usage.
Material research is another of our principal
domains and our company continued in its
endeavor to commercialize its own research
potential. Successful cooperation with Czech
companies ALVEL and ČEZ further continued,
especially in practical exploitation of research and
development work in the sphere of behavioral
scoring of zirconium alloys used as fuel elements
cladding within nuclear reactors.
We can also positively evaluate a distinctive
revival in production and supplies of tungsten
semi-products used as the penetration component
of an ammunition bullet. In 2014, a substantial

z ochuzeného uranu, včetně přínosu získaného
odběrem ochuzeného uranu k přepracování.
Pokud se týká konkrétních hospodářských
výsledků roku 2014, lze tento rok považovat za
méně úspěšný ve srovnání s roky předešlými.
Základním faktorem ovlivňujícím tuto skutečnost
bylo nesplnění plánovaných objemů v dodávkách
radioterapeutických přístrojů.
V roce 2014 byly v oblasti V a V úspěšně
ukončeny dva čtyřleté projekty, zabývající se
žáropevnými austenitickými ocelemi SUPER 304H
a HR3C a 347HFG.
V rámci projektu OPPK a za podpory Evropského
fondu pro regionální rozvoj v UJP PRAHA a.s. byl
realizován projekt „Zařízení pro výzkum nových
Zr slitin“, díky němuž byla výrazně zdokonalena
vědecko-výzkumnou infrastrukturu UJP PRAHA
a.s. pořízením inovovaného laboratorního vybavení
pro výzkum nových zirkoniových slitin.
Z hlediska ekonomických a majetkových ukazatelů
společnosti došlo v roce 2014 i přes zhoršení
některých ekonomických ukazatelů k dalšímu
zvýšení vlastního kapitálu společnosti a ke snížení
jejího úvěrového zatížení v oblasti dlouhodobých
úvěrů.
Dámy a pánové, závěrem mi dovolte, abych
poděkoval vám všem za spolupráci při realizaci
našich podnikatelských aktivit v loňském roce.
Rovněž mi dovolte vyslovit přesvědčení, že
společnými silami vytvoříme předpoklady, aby rok
2015 byl opět dalším úspěšným rokem v historii
naší společnosti.

increase of a turnover in this area could be seen.
Available resources were repeatedly used for
production of tungsten shielding and containers as
well, in accordance with the needs of our
customers.
Good results from supplies of depleted uranium
products, including additional material obtained
from depleted uranium reprocessing, are other
positives to be presented.
As concerns the particular financial results of 2014,
this year can be considered less successful in
comparison to previous years. The main reasons,
that have direct influence on our results, are the
smaller-than-planned deliveries of radiotherapy
equipment.
Two projects in the area of the R&D of austenitic
steel SUPER 304H, HR3C and 347HFG were
successfully completed in 2014. UJP PRAHA a.s.
has also accomplished a project “Apparatus for
research of new Tungsten alloys”. This project was
opened as part of an OPPK project with the support
of the European Fund for Regional Support and
thanks to this our company has significantly
improved its R&D infrastructure by adding an
innovative laboratory equipment for research of
new tungsten alloys.
Despite the deterioration of financial indicators, the
2014 financial results show a decrease in longterm debt financing and increase in equity.
Ladies and gentlemen, in conclusion, allow me to
thank you all for the cooperation and realization of
our business activities in 2014. I would also like to
express my belief, that jointly we will create
favorable conditions, so that the year 2015 will be
another successful year in the history of our
company.

Ing. Karel Kloc, CSc.
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
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2. Základní identifikační údaje k 31.12.2014
Basic Company Data (31.12.2014)
UJP PRAHA a.s.
Nad Kamínkou 1345
156 10 Praha - Zbraslav

IČ: (Business Registration Number):
DIČ: (Taxpayer Registration Number):
Společnost vznikla dne (Incorporated):

60193247
CZ60193247
3.1.1994

Na základním kapitálu se podílejí (Shareholder Structure)
FINGAM s.r.o.

100 %

od 30.7.2012

Představenstvo ( Board of Directors):
předseda
chairman

Ing. Karel Kloc, CSc.

místopředseda
vice-chairman

Ing. Otakar Bárta, CSc.

člen
member

Ing. Milan Semmler

Dozorčí rada (Supervisory Board):
předseda
chairman

Ing. Marcel Rychlik

členové
members

Ing. Leo Novák
Přemysl Řezáč

Vedení společnosti (Management)
ředitel a prokurista
vedoucí výzkumu a vývoje
vedoucí úseku financování
vedoucí výroby
vedoucí úseku správy majetku a služeb

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.
Ing. Josef Čmakal
Ing. Pavla Hudáková
Ing. Pavel Krupička
Ing. Petr Nedvěd

Převážná činnost:
Materiálový výzkum, výroba spec. kovových materiálů, vývoj a výroba zdravotnických zařízení (náklady na
výzkum jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce (str.č. 11 ).
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
Principal Scope of Activity:
Materials Technology R a D And Medical Equipment Manufacture

4

3. Výsledky hospodaření
Company Business Result

3.1.

Rozvaha (tis. Kč)
Balance Sheet (ths CZK)

Aktiva
Assets
I.
II.

III.

Stálá aktiva
Fixed Assets
Oběžná aktiva
Current Assets
Zásoby
Inventories
Pohledávky
Receivables
Finanční majetek
Financial Property
Ostatní oběživa
Other Assets

Pasiva
Liabilities
I.

II.

III.

Vlastní kapitál
Equity
Základní kapitál
Capital subscribed
Cizí zdroje
Other Resources
Rezervy
Reserves
Závazky
Liabilities
Bankovní úvěry
Bank Loans
Ostatní pasiva
Other Liabilities
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2012

2013

2014

360 369

317 347

319 629

81 159

91 420

89 730

271 315

196 080

199 307

95 817

109 236

158 579

155 787

66 163

29 515

19 711

20 346

11 213

7 895

29 847

30 592

360 369

317 347

319 629

143 821

167 146

173 530

24 000

24 000

100 000

123 708

97 426

121 928

11 475

2 397

340

38 245

38 516

71 577

73 988

56 513

50 011

92 840

52 775

24 171

3.2.

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

Výkaz zisků a ztrát (ve zkráceném rozsahu, v tis. Kč)
Profit and Loss Account (consolidated, ths CZK)

Výkony
Revenues
Tržby
Sales
Změna stavu vnitropodnikových zásob
Change of Stock
Výkonová spotřeba
Production consumption
Přidaná hodnota
Value added
Osobní náklady
Personal Expenses
Ostatní provozní náklady
Other Operating Costs
Ostatní provozní výnosy
Other Operating Revenues
Provozní hospodářský výsledek
Operational Profit
Hospodářský výsledek
z finančních operací
Profit of financial activities
Mimořádný hospodářský výsledek
Extraordinary profit
Hospodářský výsledek před zdaněním
Pre-Tax profit
Daň z příjmu právnických osob
Income tax
- splatná payable
- odložená postponed
Hospodářský výsledek po zdanění
Net profit

2012

2013

2014

279 475

233 773

179 066

259 161

230 446

148 784

20 314

3 327

30 282

203 595

183 913

113 958

75 880

49 860

65 108

63 906

74 879

71 247

1 244

1 365

4 192

57 849

50 044

39 608

54 281

42 502

19 703

- 5 035

1 897

- 2 215

0

0

0

49 246

44 399

17 488

11 596

10 775

1 880

11 426
170
37 650

9 430
1 345
33 624

5 434
- 3 554
15 608
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3.3.

Zaměstnanci (průměrné stavy přepočtené)
Average Number of Personnel

Dělníci
Workers

Úsek ředitele
Managing Director’s Dept.
Úsek výzkumu a vývoje
Research & Development
Úsek obchodu a financování
Sales & Finance
Úsek výroby
Production
Správa majetku a služeb
Assets and Services Admin.

Celkem
Total

THP
Admin. & Technical Stuff

Celkem
Total

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

0

0

0

15

13

13

15

13

13

3

2

2

33

38

40

35

40

42

0

0

0

2

2

3

2

2

3

22

26

26

13

11

12

35

37

38

4

5

5

4

3

4

8

8

9

29

33

33

67

67

72

95

100

105
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4. Komentář k výsledkům hospodaření
Comments on the Company’s Results
4.1.

Rozvaha

Balance sheet

V položkách rozvahy došlo v průběhu roku k těmto
změnám:
- - vlastní kapitál se zvýšil o 6 384 tis. Kč, (podíl
z objemu pasiv je ve výši 54,29 %)
- cizí zdroje k 31.12.2014 jsou vyšší o 24 502 tis.
Kč (podíl z objemu pasiv je 38,14 % oproti 30,7 %
v roce 2013. V oblasti pasiv došlo ke zvýšení
závazků v důsledku velké dodávky zdrojů z RF ve
výši 1,736 tis USD a snížení úvěrů (byla doplacena
poslední splátka úvěru).
V oblasti aktiv došlo k mírnému zvýšení oproti
předchozímu roku. Zvýšení aktiv je ovlivněno
zvýšením stavu rozpracované výroby následkem
omezeného
vývozu
do
oblasti
RF.
Mezi rozvahovým dnem a dnem vyhotovení
výroční zprávy nenastaly žádné významné
skutečnosti, které by ovlivnily výkazy účetní
závěrky.

4.2.

Výkaz zisků a ztrát

The value of assets slightly increased in
comparison to the previous year. The increase of
assets was affected by the increase of semi-finished
goods as a result from constraint export to RF. No
significant changes affecting the financial
statement information occurred during the period
between the dates of preparation of the financial
statement and of this Annual Report.

Profit and Loss Account

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2014
je ve výši 17 488 tis. Kč. V oblasti výkonů došlo
ke snížení oproti předchozímu roku o 54 707 tis.
Kč. Snížení výkonů (tržeb) bylo ovlivněno
snížením prodeje vlastních výrobků.

4.3.

The following changes occurred in certain entrie in
the balance sheet items:
- Equity capital increased by CZK 6 384 thousand,
(the share in terms of liabilities represents
54,29%).
- External sources as of December 31st, 2014 were
by CZK 24 502 thd higher (the share in terms of
liabilities represents 38,14%, compared to 30,7 %
in 2013. In the area of liabilities, an increase
occurred in payables due to a large resource
delivery from RF in total amount of USD 1,736 thd
and a decrease in loans (the last loan payment was
executed).

Zaměstnanci (průměrné stavy)

The profit before tax was CZK 17 488 thd in 2014.
Sales decreased by CZK 54 707 thd compared to
the previous year. This was caused by the decrease
of sales of own products and services.

Average Number of Personnel

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců je 105,
což je zvýšení oproti předcházejícímu roku o 5
pracovníků.
Průměrná mzda (bez managementu) je za rok 2014
ve výši 37 043,- Kč, což představuje nárůst o 1,02
% oproti roku 2013. V oblasti pracovněprávních
vztazích se společnost řídí dle právních předpisů
platných v ČR.
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The average adjusted number of employees was
105, which represents addition of 5 employees
compared
to
the
previous
year.
Average monthly wage (management not included)
was CZK 37 043,- in 2014, which represents an
increase of 1,02 % compared to 2013. Labour
issues are settled in accordance with Czech
legislation.

4.4.

Řízení jakosti

ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 13485:2003
ČSN EN ISO 14001:2004
A. s. trvale usiluje o zvyšování požadované jakosti
produktů a zlepšování ochrany životního prostředí.
Trvale předchází všem rizikům plynoucím z
činnosti společnosti v souladu s požadavky
legislativy.

Quality management
ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 13485:2003
ČSN EN ISO 14001:2004
UJP PRAHA is constantly making efforts to maintain and
improve the quality of its products and promote
environmental protection. UJP PRAHA has been adopting
measures to prevent professional risks as mandated by
applicable legislation.
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5. Zpráva auditora
Auditor’s Report
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6. Výrok auditora
Auditor’s Statement
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8. Stanovisko dozorčí rady a valné hromady k dosaženým výsledkům
Resolution of the Supervisory Board and Company General Meeting

Dozorčí rada na svém zasedání dne 15.05.2015
přijala usnesení

At its meeting on 15.05.2015, the Supervisory
Board adopted a resolution

„schválit roční účetní závěrku za rok 2014 včetně
návrhu na rozdělení zisku za toto období“.

„ approves the annual financial statement for 2014
including the proposed allocation of profit for the
period“.

Ing. Marcel Rychlik
předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory Board

Představenstvo navrhuje Valné hromadě:

The Board of Directors proposes to the General
Assembly:

1) Schválit roční účetní závěrku společnosti za
rok 2014.
2) Schválit návrh na rozdělení vytvořeného zisku
ve výši 15,608.241,- Kč po zdanění.
3) Vzít na vědomí zprávu dozorčí rady o
kontrolní činnosti a vyjádření k návrhům
představenstva.

1. To Approve the Company’s annual financial
statement for 2014.
2. To Approve the proposed allocation of profit
amounting CZK 15,608.241,- after taxation.
3. To Acknowledge the Supervisory Board´s report
on supervisory activities and its statement
regarding the proposals of the Board of Directors

Ing. Karel Kloc, CSc.
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
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