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ROK 2021
PŘINESL TÉMA
UDRŽITELNOSTI

V roce 2021 se společnost přizpůsobovala změnám na trzích,

chování lidí a v neposlední řadě turbulencím v dodavatelských

řetězcích. Uplynulý rok se tak stal zkouškou flexibility,

odolnosti a schopnosti hledat nová řešení, ve kterých náš tým

uspěl. Firma navázala na trend z roku 2019 a vrátila se k růstu.

V roce 2021 došlo k oživení projektů v oblasti logistiky,

obnovitelných zdrojů, potravinářského a chemického

průmyslu. Právě tam jsme směřovali naše aktivity. Společnost

ve více ukazatelích předčila cíle, které jsme si pro rok 2021

stanovili, za což bych chtěl všem kolegům poděkovat.

Během roku jsme vyhodnotili dosavadní strategii, jejíž základy

sahají do roku 2017. Do roku 2022 vstupujeme 

s inovovanou strategií. Ta i nadále počítá s růstem společnosti

a zároveň zohledňuje nové trendy jako je ochrana klimatu,

digitalizace a dlouhodobá udržitelnost podnikání. Její realizace

bude vyžadovat změnu myšlení, vyšší míru inovací a vzdělávání

se v nových oblastech. Proto se již od prvních měsíců roku

2022 k dosavadním aktivitám firmy přidaly zcela nové a

rozsáhlé projekty automatizace v oblasti ochrany klimatu. 

Igor ZAHRÁDKA

Generální ředitel
Vývoj obratu v  mil. Kč
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VÝKONNOST 
SPOLEČNOSTI

Výše provozního zisku roku 2021 je

20 mil. Kč, podařilo se nám tak

dosáhnout ziskovosti ve výši 6 %.

 Dobrých výsledků bylo dosaženo

především díky systematické

diverzifikaci produktu. Tato

dlouhodobá strategie řízení rizik se

osvědčila i v posledních dvou letech,

kdy byl trh průmyslové automatizace

ovlivněn dopady Covid 19. Tento

přístup považujeme za klíčový faktor

úspěchu z hlediska dlouhodobého

růstu výkonů i zisku naší společnosti.

Ing. Tomáš NOUZA

Finanční controller
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PRACOVALI JSME NA 350
PROJEKTECH V 50 ZEMÍCH SVĚTA

E-COMMERCE A LOGISTIKA 

V roce 2021 jsme byli velmi

úspěšní na trhu logistiky 

a skladování. Významně jsme

rozšířili tým i spolupráci s jedním

ze světových výrobců technologií.  

Největší podíl tvořily projekty pro

e-shopy. 

OIL&GAS

V oblasti Oil&Gas jsme realizovali

projekty na klíč ve Skandinávii 

a v Německu. Jednalo se 

o technologie LNG/LCNG stanic

pro kamióny využívající

alternativní paliva. Zaměření na

tento trh je v souladu se

současnými trendy v oblasti

snižování dopadů emisí na životní

prostředí.

V roce 2021 jsme dodali naše

služby do 50 zemí celého světa.

Pokračovali jsme s realizací

robotických pracovišť. Úspěšní

jsme byli na trhu logistiky 

a skladování. Významně jsme

rozšířili spolupráci na trhu

Oil&Gas, která vyústila v založení

samostatného realizačního týmu

pro tento segment. 

Marek PROKŠ

Ředitel realizace



VSTUP OBJEDNÁVEK DLE TRŽNÍCH SEGMENTŮ V ROCE 2021

ROBOTICKÁ MANIPULACE

ŽHAVÝM VÝKOVKEM 

Na konci roku 2021 jsme úspěšně

otestovali robotické pracoviště

pro manipulaci žhavým výkovkem 

o teplotě cca 1100°C. Pracoviště

zajištuje robotickou obsluhu 

2 kovárenských lisů 

a rozválcovacího stroje.

VODNÍ ELEKTRÁRNA 68 MVA

V oblasti vodní energetiky jsme

zrealizovali řízení vodní

elektrárny v Gruzii. V oblasti

vodních elektráren to byla zatím

naše největší turbína. Jde 

o projekt postavený na

platformě PCS7, na které

chceme v oblasti energetiky 

a velkých procesních projektů

stavět.

V roce 2021 byl v rámci trhů, na

kterých působíme, vstup

objednávek nejsilnější v segmentu

logistiky a skladování. Pokles trhu

automotive nahrál přesunu

realizačních sil právě do tohoto

odvětví. Zároveň vnímáme posun

projektů z tradičního segmentu

energetiky do oblasti

obnovitelných zdrojů, na který se

chceme v nadcházejícím období

obchodně zaměřit.

Ing. Pavel KOMZÁK

Obchodní ředitel

ENERGOBLOK 

V OSTROVNÍM PROVOZU

V roce 2021 jsme dokončili

práce na oživení energobloku 

v ostrovním provozu pro

koncového zákazníka v Iráku.

Na tomto projektu jsme získali

české prvenství z pohledu

technického řešení při použití

vstupních a výstupních karet  

 ET 200SP HA na projektu

realizovaném českou firmou.



NAŠE
HODNOTY 

Svět i prostředí, v němž podnikáme, se mění

každý den. Neustále se musíme

přizpůsobovat situaci kolem nás. O to více

potřebujeme základy, o které se můžeme

opřít. Těmi jsou naše hodnoty, které

zůstávají neměnné a pomohly nám

vybudovat dnešní B:TECH. Jsme

přesvědčeni, že jsou klíčové i pro naši

budoucnost.

Otázce hodnot se věnuji osobně

prostřednictvím školení hodnot, kterým

projdou všichni naši kolegové. Je to navíc

skvělá příležitost osobně poznat každého

nového člena našeho týmu.

Igor ZAHRÁDKA

Generální ředitel

JSME TÝM

JSME PROFESIONÁLOVÉ

ORIENTUJEME SE 
NA VÝKON

Naše podnikání se neobejde bez vzájemné spolupráce

mezi lidmi. Na každém našem projektu spolupracuje

široký a různorodý tým. Je to právě spolupráce, díky

které dosahujeme našich výsledků. 

Naše know-how a specializace jsou klíčovým faktorem

přidané hodnoty naší služby. Strategická práce s jeho

rozvojem tvoří těžiště naší profesionality. 

Dosahování výsledků je pojivem spolupráce 

a profesionality. Jen firma, která roste, má budoucnost.



INVESTOVALI JSME DO
PODPORY TÝMOVÉHO DUCHA

V roce 2021 jsme se zaměřili

na posilování vztahů 

a podporu pozitivního

sociálního klimatu na pracovišti

po dlouhém odloučení na

home office vlivem pandemie

covidu. 

I nadále jsme pečovali o zdravé

pracovní prostředí, k čemuž

přispěly získané zkušenosti 

z předchozího období. 

Týmové aktivity jsme

realizovali v menších

skupinkách během rozvolnění.

Akci pro rodiny jsme nahradili

letní fotosoutěží. 

Pustili jsme se do úpravy

stávajícího systému rozvoje

soft skills. Nechali jsme se

inspirovat již osvědčenou

platformou interního

vzdělávání v naší Automation

Academy. Interní forma

rozvoje vychází z principu učící

se organizace a dlouhodobé

udržitelnosti našeho podnikání,

které jsou součástí naší firemní

strategie.

 

Mgr. Ivana RÖSSLEROVÁ

Personální ředitelka



Síla našeho týmu spočívá v týmové

spolupráci, sdílení know-how, zkušeností

a systémovém rozvoji našich technických

kompetencí. Našimi prioritami jsou

standardizace inženýrské práce,

zvyšování její efektivity 

a udržitelný a smysluplný rozvoj našeho

inženýrského týmu.

Vojtěch VČELA

Technický ředitel

STAVÍME NA LIDECH, 
KTEŘÍ VĚDÍ, CO JE TO PROFESNÍ ČEST 
A NA SVOJI PRÁCI CHTĚJÍ BÝT HRDÍ
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STŘEDOŠKOLSKÉ VYŠŠÍ A VYSOKOŠKOLSKÉ

DO NAŠEHO TÝMU V ROCE 2021
NASTOUPILO 31 NOVÝCH KOLEGŮ
A KOLEGYNÍ

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ V ROCE
2021 DLE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ



V oblasti regionální

popularizace technických

oborů jsme pokračovali 

s ohledem na protiepidemická

opatření pouze v omezené

míře.

Projekt elektrotechnického

kroužku, který odstartoval už

6. ročník, jsme rozšířili také do

lokality Karlovy Vary. 

V Havlíčkově Brodě jsme

znovu otevřeli skupinku pro

začátečníky.

Spolupráci s naší partnerskou

střední školou VOŠ, OA 

a SOUT Chotěboř jsme

rozšířili o praktická cvičení

studentů oboru Průmyslová

automatizace a odbornou

výuku.

VÝCHOVA TALENTŮ 
A PODPORA TECHNICKÉHO

VZDĚLÁVÁNÍ



SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST

NAŠÍ ORGANIZACE

V roce 2021 jsme se aktivně zapojili do výuky

studentů oboru Průmyslová automatizace, jehož jsme  

na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř odborným garantem.

Kromě odborného rozvoje pedagogů jsme zajistili

praktická cvičení studentů 1. i 2. ročníku

v rámci naší Automation Academy a zapojili se také

do pravidelné výuky odborných předmětů.

Pokračujeme společně s popularizací oboru 

a pomáháme na dnech otevřených dveří s náborem

nových studentů.

V rámci společenské

odpovědnosti jsme se i nadále

soustředili na podporu

technického vzdělávání v našem

regionu, které je klíčové pro

udržitelnost našeho podnikání.

Systémově se zaměřujeme na

popularizaci technických profesí

a podporu žáků a studentů 

v našem oboru prostřednictvím

elektrotechnického kroužku 

a spolupráce s regionální střední

školou. 

Bc. Lenka KLIMEŠOVÁ

PR & Marketingový manažer
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VÝVOJ PODÍLU STUDENTŮ ELEKTRO OBORŮ
NA VOŠ, OA A SOUT CHOTĚBOŘ



IGOR ZAHRÁDKA

Předseda představenstva

V Havlíčkově Brodě, 5. 5. 2022

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PODNIKÁNÍ 
A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI
Dlouhodobou strategií společnosti B:TECH, a.s. je trvalý růst. Předpokládaný vývoj společnosti byl

definován v rámci inovované strategie s jasně definovanými cíli do roku 2026. Hlavním cílem roku

2022 je pokračování v prorůstové strategii Společnosti.

VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI
VÝZKUMU A VÝVOJE
Společnost v roce 2021 realizovala projekty výzkumu a vývoje, od kterých očekáváme rozšíření 

 portfolia a zvýšení efektivity u nově realizovaných projektů.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Společnost dodržuje platné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. V oblasti

pracovněprávních vztahů nedošlo k žádnému porušení a Společnost nevede žádný spor se

zaměstnanci. Společnost průběžně aktualizuje systém odměňování zaměstnanců tak, aby kopíroval

podmínky na pracovním trhu a udržela si konkurenceschopné postavení. Společnost se i nadále

soustředí na poskytování dobrých pracovních podmínek svým zaměstnancům.

POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ
Společnost nepořídila v uplynulém účetním období do svého majetku vlastní akcie či zatímní listy.

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO
KONCI ROZVAHOVÉHO DNE
Po rozvahovém dni došlo k významné události, a to k napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace, tato

událost nemá významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2021.

Výroční zpráva, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.

MAREK PROKŠ

Člen představenstva

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.



Z P R Á V A  
P Ř E D S T A V E N S T V A
společnosti B:TECH, a.s. k 31.12.2021



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO
MAJETKU ZA ROK 2021

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

dovolte nám, abychom Vás jménem představenstva B:TECH, a.s. seznámili se

zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího

majetku za rok 2021.

B:TECH, a.s. (dále jen „Společnost”) je akciová Společnost, která sídlí 

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, identifikační číslo 

056 15 348. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu 

v Hradci Králové pod spisovou značkou 3585, oddíl B.

Společnost v roce 2021 navázala svým tempem podnikání na rok 2019 a vrátila

se k růstu. Po propadech trhů v roce 2020 jsme upravili skladbu oborů, způsob

realizace projektů, zohlednili vyšší míru práce z domova a na dálku. Jedním 

z klíčových vlivů byla volatilita dodavatelského řetězce v závěru roku, která se

dotkla celého odvětví, a kterou společnost zvládá překonávat. 

Podnikání se opíralo o 15 byznys linií, jejichž nosným produktem jsou inženýrské

služby pro špičkové zahraniční zákazníky, komplexní projekty automatizace 

a robotika. Tradičně jsme podnikali na trzích potravinářství, energetiky,

chemického a petrochemického průmyslu. Silného růstu jsme pak dosáhli na

trzích logistiky, investiční výstavby a hydroenergetiky. 

Podzimní návrat epidemie Covid 19 s sebou přinesl mnohá omezení, avšak zde

jsme již uplatnili zkušenosti z předchozího roku a jejich dopad na naši práci nebyl

tak silný jako v předchozích obdobích. 

Po zkušenostech z let 2020 a 2021 jsme upravili strategii firmy a již v závěru

roku jsme se připravili na nové výzvy v oblasti logistiky, bezuhlíkových

technologií, obnovitelných zdrojů a obnovené investiční výstavby. 



Zpráva představenstva, Rok ončící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.

Společnost dále rozšířila aktivity ve vzdělávacích a popularizačních aktivitách 

 do regionu Karlovarska, kde máme od roku 2020 pobočku, protože dostatek

lidí vnímáme jako hlavní faktor úspěchu dalšího rozvoje firmy. 

Do dalších let jsme získali řadu cenných zkušeností s prací na dálku, s novými

trhy i příležitostmi, které se nám i díky pandemii odkryly.

IGOR ZAHRÁDKA

Předseda představenstva

MAREK PROKŠ

Člen představenstva

V Havlíčkově Brodě, 5. 5. 2022



Z P R Á V A  
O  V Z T A Z Í C H
společnosti B:TECH, a.s. k 31.12.2021



ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. LEDNA
2021 DO 31. PROSINCE 2021

Zpracovatelem zprávy je B:TECH, a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, 

U Borové čp. 69, PSČ 580 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3585. Zpráva 

o vztazích, zpracovaná statutárním orgánem ve smyslu § 82 a násl. zákona

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění

(dále jen „ZOK“), popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou

ovládající osobou (dále jen "propojené osoby") za účetní období od 

1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI,
ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY, ZPŮSOB A PROSTŘEDKY
OVLÁDÁNÍ 

OVLÁDANÁ OSOBA (ZPRACOVATEL ZPRÁVY) 

B:TECH, a.s. 

IČO: 056 15 348

Akciová společnost

Sídlo: Havlíčkův Brod, U Borové čp. 69, PSČ 580 01

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl B, vložka 3585, (dále jen „ovládaná osoba“) 

 

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 

Ing. Antonín Urban, dat. nar. 28. března 1967, Nad Skalkou 4282,

Havlíčkův Brod, 580 01 (dále jen „ovládající osoba“) 

ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY

Ovládaná osoba je dodavatelem služeb a produktů pro průmyslovou

automatizaci. Svým zákazníkům pomáhá optimalizovat procesy a výrobu,

zvyšovat jejich efektivitu a spořit energie s využitím inovativních řešení  

a moderních informačních technologií.

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
V ovládané osobě je ovládající osoba většinovým akcionářem. Ovládání

ovládané osoby (zpracovatele zprávy) je vykonáváno prostřednictvím

rozhodování valné hromady a prostřednictvím dozorčího orgánu.

Ovládající osoba může navrhovat své zástupce do orgánů ovládané osoby.

Zástupci ovládající osoby v orgánech společnosti se jako členové orgánů

podílí na plnění povinností stanovených právními předpisy pro obchodní

korporace včetně obchodního vedení resp. kontrolní činnosti.



OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

TUZEMSKÉ

ZAHRANIČNÍ

Název společnosti Identifikační číslo Sídlo Podíl

Kupní smlouva

Podnájemní smlouvy

Smlouvy o zápůjčce

Smlouva o poskytování služeb

2. PŘEHLED UJEDNÁNÍ učiněných v roce 2021 na popud nebo v zájmu ovládající osoby
nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10%
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

URČENÍ ČÁSTKY 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY

Dle §82 odst. 2 písm. d) ZOK má zpráva o vztazích uvést přehled jednání učiněných v posledním

účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob,

pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby

zjištěného podle poslední účetní závěrky. Dle účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2020 do 

31. prosince 2020, která byla v roce 2021 schválena valnou hromadou, představovalo 10% vlastního

kapitálu ovládané osoby částku ve výši 7 449 tis. Kč.

PŘEHLED JEDNÁNÍ

Ovládaná osoba v účetním období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 rozhodla o vrácení části

příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 12 000 tis. Kč.

3. PŘEHLED UJEDNÁNÍ a vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající
nebo mezi osobami ovládanými
Přehled jednání, vzájemných smluv a dohod mezi propojenými osobami k 31.12.2021:

Plnění z výše uvedených smluv a dohod se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním

styku, stejných jako ve vztazích s ostatními nepropojenými osobami. Další smlouvy mezi propojenými

osobami nebyly uzavřeny.

B:PARK KYJOVSKÁ, s.r.o.

B:PARK U BOROVÉ, s.r.o.

B:PARK 9. KVĚTNA, s.r.o.

B:GREEN ENERGY, s.r.o.

B:PARK PRO, s.r.o.

B:INVESTMENT, s.r.o.

B:PARK STROJÍRENSKÁ, s.r.o.

B:PARK U SV. JÁNA, s.r.o.

B:CONSULTING, s.r.o.

B:PARK NÁDRAŽNÍ, s.r.o.

PROJEKT 47, s.r.o.

MERCON, s.r.o.

28955498

28773802

28955081

28773811

28773799

06448739

06396275

06993877

06523340

10855564

61942782

46576274

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

9. května 2839/90, Přerov

9. května 2839/90, Přerov

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BOHEMIAN
TECHNOLOGIES

BTE150522FR6
Guillermo González Camarena 1600
PISO 22g, Col. Santa Fe C.P.1376,
MEXICO

77,5%

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

B:GROUP, a.s. 28905181 U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod 100%



4. JINÁ PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ a ostatní opatření v zájmu nebo na
popud propojených osob a posouzení toho, zda vznikla ovládané
osobě újma
V zájmu propojených osob nebyla učiněna žádná jiná právní jednání. V zájmu

nebo na popud propojených osob nebyla zpracovatelem přijata nebo

uskutečněna žádná opatření. Zpracovatel rovněž neposkytl žádná jiná plnění,

vyjma plnění závazků vyplývajících z výše uvedených smluv a dohod, a to jakoukoli

formou. 

 

V důsledku smluv a dohod, jiných právních jednání či opatření uzavřených,

učiněných či přijatých zpracovatelem v účetním období 2021 v zájmu nebo na

popud jednotlivých propojených osob nevznikla zpracovateli žádná újma. 

Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

5. ZHODNOCENÍ výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů propojených
osob, související rizika
Ze vztahů uzavřených mezi propojenými osobami nemá zpracovatel žádné

výhody ani nevýhody. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s ostatními

partnery, pro žádnou stranu neznamenají neoprávněnou výhodu či nevýhodu.

Vztahy jsou z hlediska výhod neutrální a z uzavřených vztahů pro ovládanou

osobu neplynou žádná rizika.

6. ZÁVĚR
Zprávu o vztazích zpracovalo představenstvo společnosti B:TECH, a.s. v souladu

s § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (ZOK) s péčí řádného hospodáře na základě

dostupných informací. Zprávu o vztazích představenstvo předkládá dozorčí radě

k přezkoumání. O výsledku přezkumu této zprávy dozorčí rada informuje valnou

hromadu. Zpráva o vztazích se připojuje k výroční zprávě a do sbírky listin se

ukládá v rámci výroční zprávy. Se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady

seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných

podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

Zpráva o vztazích, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.

IGOR ZAHRÁDKA

Předseda představenstva

MAREK PROKŠ

Člen představenstva

V Havlíčkově Brodě, 31.3.2022



Ú Č E T N Í  
Z Á V Ě R K A
společnosti B:TECH, a.s. k 31.12.2021



R O Z V A H A



R O Z V A H A



R O Z V A H A

Rozvaha, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.Rozvaha, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.

IGOR ZAHRÁDKA

Předseda představenstva

MAREK PROKŠ

Člen představenstva

V Havlíčkově Brodě, 5. 5. 2022



V Ý K A Z  Z I S K U
A  Z T R Á T



V Ý K A Z  Z I S K U
A  Z T R Á T

Rozvaha, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.Výkaz zisků a ztrát, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.

IGOR ZAHRÁDKA

Předseda představenstva

MAREK PROKŠ

Člen představenstva

V Havlíčkově Brodě, 5. 5. 2022



P Ř E H L E D  
O  P E N Ě Ž N Í C H  T O C Í C H



IGOR ZAHRÁDKA

Předseda představenstva

MAREK PROKŠ

Člen představenstva

V Havlíčkově Brodě, 5. 5. 2022

Přehled o peněžních tocích, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.

P Ř E H L E D  
O  P E N Ě Ž N Í C H  T O C Í C H



(tis. Kč)
Základní
kapitál

Ostatní
kapitálové

fondy

Oceňovací
rozdíly 

z přecenění
majetku 
a závazků

Rozdíly 
z přeměn

obchodních
korporací

 

Nerozdělený
zisk

 
Celkem

Zůstatek 1. ledna 2020 2 100 42 600 -1 651 -27 467 23 920 39 502

Úpis akcií 236 0 0 0 0 236

Zvýšení příplatku mimo základní
kapitál

0 29 764 0 0 0 29 764

Výsledek hospodaření za účetní
období

0 0 0 0 4 985 4 985

Zůstatek k 31. prosinci 2020 2 336 72 364 -1 651 -27 467 28 905 74 487

Započtení oceňovacího rozdílu 0 0 0 27 467 -27 467 0

Snížení příplatku mimo základní
kapitál

0 -12 000 0 0 0 -12 000

Výsledek hospodaření za účetní
období

0 0 0 0 18 984 18 984

Zůstatek k 31. prosinci 2021 2 336 60 364 -1 651 0 20 422 81 472

P Ř E H L E D  O  Z M Ě N Á C H
V L A S T N Í H O  K A P I T Á L U

Přehled vlastního kapitálu, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.



P Ř Í L O H A  Ú Č E T N Í
Z Á V Ě R K Y
společnosti B:TECH, a.s. k 31.12.2021



1.POPIS SPOLEČNOSTI
Společnost B:TECH, a.s. (dále jen „Společnost”) je akciová společnost, která sídlí U Borové 69, 

580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, identifikační číslo 056 15 348. Společnost byla zapsána do

obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 3585, oddíl B.

Hlavním předmětem její činnosti je výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,

elektronických a telekomunikačních zařízení.

V roce 2021 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou

 č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2021 a 2020 (dále jen „prováděcí

vyhláška k zákonu o účetnictví“). 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
Způsoby oceňování, které Společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021 a 2020 jsou

následující:

A/DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 

a náklady s pořízením související.  

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného

majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na

základě očekávané doby životnosti. 

Předpokládaná životnost je stanovena pro software od 3 do 7 let. Pokud dochází k poklesu účetní

hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku, tvoří Společnost opravnou položku z důvodu

dočasného nepoužívání, poškození atd. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.

Opravy a údržba se účtují do nákladů.

B/DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady

na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se

snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného

majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Příloha účetní závěrky
Rok končící 31.prosince 2021, B:TECH, a.s.

 



Příloha účetní závěrky
Rok končící 31.prosince 2021, B:TECH, a.s.

 

Auta od 4 do 5 let

PC a IT vybavení od 2 do 7 let

Nábytek, nářadí, ostatní od 3 do 10 let

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 let

A/DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (POKRAČOVÁNÍ)
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl v důsledku fúze sloučením v roce 2017. Projekt fúze

sloučením je zveřejněn ve veřejné sbírce listin Obchodního rejstříku a přeceněním nakoupeného závodu

v roce 2020, doklad o koupi závodu je taktéž zveřejněn ve veřejné sbírce listin Obchodního rejstříku.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny, předpokládané doby životnosti příslušného majetku

a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého

hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové

hodnoty majetku.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku, tvoří Společnost

opravnou položku.

C/FINANČNÍ MAJETEK
Dlouhodobý finanční majetek tvoří podíly v dceřiných společnostech. Podíly se oceňují pořizovacími

cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související. 

K 31.12. se majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem

pořizovací cenou, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku

a závazků. 

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně

ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici.

D/PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Peněžní prostředky tvoří peníze na bankovních účtech.

E/ZÁSOBY
Nedokončená výroba se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady

vynaložené na realizaci popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se k nedokončené výrobě

vztahují. Nepřímé náklady zahrnují náklady vztahující se k zaměstnancům a jsou rozvrhovány na základě

vykázaného času.

Opravná položka k nedokončené výrobě je tvořena na základě individuálního posouzení.



Příloha účetní závěrky
Rok končící 31.prosince 2021, B:TECH, a.s.

 

F/POHLEDÁVKY
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se

snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě

individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. 

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

V položce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů

reálnou hodnotou. 

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) 

a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od

rozvahového dne.

G/DERIVÁTY
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. 

V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých

pohledávek, resp. závazků.

Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za

účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. 

Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních

toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě

zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a Společnost musí

zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních

případech se jedná o deriváty k obchodování.

K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů

určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. 

Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také

do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo

závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou

klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazuje

prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje

přímo do finančních nákladů, resp. výnosů.

H/VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.

Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo

ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující

základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými vklady nad

hodnotu základního kapitálu, apod.



Příloha účetní závěrky
Rok končící 31.prosince 2021, B:TECH, a.s.

 

H/VLASTNÍ KAPITÁL (POKRAČOVÁNÍ)
Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku a využila možnosti nevytvářet

povinně rezervní fond, což zároveň umožňují stanovy Společnosti.

I/CIZÍ ZDROJE
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika 

v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení

věcné a časové souvislosti. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se

vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za

krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým

institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na

krátkodobé a dlouhodobé.

J/DEVIZOVÉ OPERACE
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich

vzniku, a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12.

vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních

nákladů běžného roku a v účetní závěrce jsou vykázány souhrnně.

K/POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv

na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů 

a nákladů za sledované období. Vedení Společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě

všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné

hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

L/ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O zisku

vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky

(způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. fázová fakturace).

M/DAŇ Z PŘÍJMU
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 

a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními 

a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky

(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
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M/DAŇ Z PŘÍJMU (POKRAČOVÁNÍ)
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami

aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka

rezervu na daň z příjmů.

N/DOTACE/INVESTIČNÍ POBÍDKY
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá

na úhradu nákladů se účtuje do ostatních provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení

dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací

ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

O/NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 

v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které

existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 

v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4.DLOUHODOBÝ MAJETEK

A/DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)
POŘIZOVACÍ CENA

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek

Software 11 761 109 -538 0 11 332

Celkem 2021 11 761 109 -538 0 11 332

Celkem 2020 19 573 1 161 -8 973 0 11 761

 
Počáteční
zůstatek

Odpisy
Prodeje,
likvidace

Vyřazení Převody
Konečný
zůstatek

Opravné
položky

Účetní
hodnota

Software -7 481 -1 115 0 538 0 -8 058 0 3 274

Celkem 2021 -7 481 -1 115 0 538 0 -8 058 0 3 274

Celkem 2020 -15 012 -1 442 0 8 973 0 -7 481 0 4 280



B/DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)
POŘIZOVACÍ CENA

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 104 336 tis. Kč vznikl v důsledku fúze sloučením v roce

2017. Negativní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 870 tis. Kč vznikl v důsledku nákupu

závodu v roce 2020. 

K 31. 12. 2021 byl majetek (auta) v pořizovací ceně 19 381 tis. Kč (k 31. 12. 2020 15 808 tis. Kč) 

a zůstatkové hodnotě 13 124 tis. Kč (k 31. 12. 2020 12 146 tis. Kč) zastaven na krytí úvěrů na jejich

pořízení.

C/DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (VI TIS. KČ)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
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 Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek

Hmotné movité věci a jejich soubory -
Auta, PC a IT vybavení, nábytek, nářadí,
ostatní

36 136 6 388 -4 190 0 38 334

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 103 466 0 0 0 103 466

Celkem 2021 139 602 6 388 -4 190 0 141 800

Celkem 2020 134 889 6 255 -1 542 0 139 602

 
Počáteční
zůstatek

Odpisy
Prodeje,
likvidace

Vyřazení Převody
Konečný
zůstatek

Opravné
položky

Účetní
hodnoty

Hmotné movité věci a
jejich soubory - Auta,
PC a IT vybavení,
nábytek, nářadí,
ostatní

-16 949 - 4 585 -313 4 190 0 -17 658 0 20 676

Oceňovací rozdíl k
nabytému majetku

-27 799 - 6 898 0 0 0 -34 697 0 68 769

CELKEM 2021 -44 748 -11 483 -313 4 190 0 -52 355 0 89 445

CELKEM 2020 -35 092 -11 044 -155 1 543 0 -44 748 0 94 854

 Počáteční zůstatek Přírůstky Úbytky Přecenění Konečný zůstatek

Podíly – ovládaná nebo ovládající
osoba

0 0 0 0 0
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5. POHLEDÁVKY
Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2021 0 Kč (k 31.12.2020 0 Kč).

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly vytvořeny opravné položky na

základě věkové struktury a individuálního posouzení.

K 31.12.2021 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 9 357 tis. Kč (k 31.12.2020 11 932 tis. Kč). Opravná

položka k pohledávkám k 31.12.2021 činila 10 446 tis. Kč (k 31.12.2020 14 433  tis. Kč). Jiné

pohledávky jsou tvořeny pohledávkami z titulu vrácení DPH z jiných členských zemí, srážkových daní ze

zahraničí a kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů.

Společnost z důvodu neuspokojení pohledávek a ukončení insolvenčního řízení odepsala do nákladů 

v roce 2021 pohledávky ve výši 1 746 tis. Kč (v roce 2020 1 411 tis. Kč)

6. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Společnost má otevřeny dva kontokorentní účty u UniCredit Bank, které jí umožňují čerpat úvěry 

v souhrnné výši 25 000 tis. Kč. K 31.12.2021 činil celkový záporný zůstatek (v souladu s dohodnutým

úvěrovým rámcem) 8 877 tis. Kč (k 31.12.2020 vykazovaly oba účty pozitivní zůstatek).

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Náklady příštích období zahrnují především pojistné a licenční poplatky a jsou účtovány do nákladů

období, do kterého věcně a časově přísluší.

9. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál Společnosti se skládá z listinných akcií plně upsaných a splacených, s nominální

hodnotou 210 Kč. Ostatní kapitálové fondy se skládají z příplatků mimo základní kapitál poskytnutých

vlastníky společnosti.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu fúze sloučením a nákupu závodu.

Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 14.12.2021 bylo rozhodnuto o započtení

oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách obchodních korporací s nerozděleným ziskem minulých

let v částce 27 467 tis. Kč a vrácení příplatku mimo základní kapitál akcionářům v částce 12 000 tis. Kč. 

Opravné položky k
Zůstatek k 31.

12. 2019
Netto změna v
roce 2020

Zůstatek k 31.
12. 2020

Netto změna v
roce 2021

Zůstatek k
31. 12. 2021

Zásobám -137 -4 398 -4 535 3 303 -1 232

Pohledávkám - zákonné -7 270 6 700 -570 - 3 634 -4 204

Pohledávkám - ostatní -13 011 -852 -13 863 7 621 -6 242
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10. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmu k 31.12.2021 3 741 tis. Kč (31.12.2020 518 tis. Kč), která

byla ve výkaze rozvahy souhrnně vykázána s uhrazenými zálohami na daň z příjmu ve výši 1 451 tis. Kč

(31.12.2020 130 tis. Kč). Rezervy související s realizací projektů byly tvořeny na základě odborného

odhadu očekávaných nákladů. Ostatní rezervy byly vytvořeny především za účelem odměn

zaměstnancům na základě odborného odhadu.

Vzhledem k nízkému výskytu záručních oprav netvoří Společnost na tyto opravy rezervu. Opravy jsou v

případě výskytu nákladem aktuálního období.

11. DLOHODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2021 3 000 tis. Kč a (k 31.12.2020 0 Kč) a jsou

tvořeny dlouhodobými bankovními úvěry (viz. bod 13).

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dohadné účty pasivní zahrnují především dohady na pojištění, jež je zaúčtováno do období, s nímž

věcně a časově souvisí. Ve srovnatelném období zahrnovaly dohadné účty pasivní i náklady související 

s realizací projektů. Jejich výše je stanovena na základě kalkulace a odborného odhadu.

13. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM A OSTATNÍ PŮJČKY

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím a ostatním půjčkám za rok 2021 činily

1 626 tis. Kč (v roce 2010 2 276 tis. Kč), z toho bylo 0 Kč (v roce 2020 0 Kč) zahrnuto do pořizovací

ceny majetku.

Rezervy
Zůstatek k 31. 12.
2019

Netto změna v
roce 2020

Zůstatek k 31. 12.
2020

Netto změna v roce
2021

Zůstatek k 31. 12.
2021

Na daň z příjmů -1 712 1 324 -388 -1 902 -2 290

Projekty 0 0 0 -22 643 -22 643

Ostatní -6 657 3 675 -2 982 - 3 259 - 6 241

 
Zůstatek k 31. 12.
2021

Zůstatek k 31. 12.
2020

Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku a
kontokorentů)

14 877 6 984

Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 - 5 let 24 000 8 731

Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností více jak 5 let 3 000 0

Bankovní úvěry a kontokorenty celkem 41 877 15 715

Jiné půjčky splatné do jednoho roku vůči spřízněným osobám 0 0

Jiné půjčky splatné do jednoho roku na pořízení aut 3 868 3 892

Jiné půjčky se splatností 1 – 5 let na pořízeni aut 4 328 5 576

Jiné půjčky se splatností 1 – 5 let vůči spřízněným stranám (viz bod 19) 0 33 281

Jiné půjčky se splatností více jak 5 let vůči spřízněným stranám (viz bod 19) 0 0

Jiné půjčky celkem 8 196 42 749

Bankovní úvěry a jiné půjčky celkem 50 073 58 464



13. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM A OSTATNÍ PŮJČKY (POKRAČOVÁNÍ)
Společnost v roce 2020 uzavřela úvěrovou smlouvu na provozní financování zajištěnou zárukou

vystavenou ČMZRB v rámci programu COVID II, kompenzace úroků za rok 2021 ve výši 163 tis. Kč je

účtována do výnosů (v roce 2020 11 tis. Kč)

14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Výdaje příštích období zahrnují především faktury související s náklady roku 2021 a jsou tak účtovány do

období, do kterého věcně a časově přísluší. 

15. DERIVÁTY
V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot

otevřených derivátů určených k obchodování k 31. 12.:

Deriváty nesplňující podmínky pro zajištění jsou zahrnuty v derivátech určených k obchodování. Přecenění

derivátů bylo provedeno na základě přecenění banky.

16. DAŇ Z PŘÍJMU
Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2021 a 2020 (v tis. Kč):

*) Efektivní daňová sazba představuje podíl součtu daně z příjmu splatné a odložené a zisku před zdaněním

Společnost uplatňuje odpočet na výzkum a vývoj.

Měnové kontrakty       

Forwardy a Swapy 28 340 631 0 17 322 206 0

Úrokové kontrakty       

Úrokový Swap 16 500 738 0 15 715  64

Deriváty určené k obchodování celkem 44 840 1 369 0 33 037 142 0
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(tis. kč)

Smluvní/
nominální

Smluvní/
nominálníKladná Záporná Kladná Záporná

Smluvní/ nominální Smluvní/ nominální

20202021

 2021 2020

Zisk před zdaněním 18 864 4 197

Daň z příjmů splatná 3 741 537

Daň z příjmů odložená -3 861 - 1 325

Efektivní daňová sazba (%) *) 1 % -19 %
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16. DAŇ Z PŘÍJMU (POKRAČOVÁNÍ)
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): 

Společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 7 686 tis. Kč z titulu přechodných rozdílů.

Jednotlivé položky ve vyčíslení odložené daně jsou výsledkem rozdílu mezi účetní a daňovou hodnotou

za použití aktuální sazby daně.

17. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
Společnost měla k 31. 12. 2021 závazky ve formě vystavených bankovních záruk, které nejsou vykázány

v rozvaze ve výši 5 757 tis. Kč (k 31.12.2020 10 034 tis. Kč), které jsou vedeny v podrozvahové

evidenci.

18. VÝNOSY
Rozpis tržeb Společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):

19. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů:

Položky odložené daně
Odložená daňová

pohledávka
Odložený daňový

závazek
Odložená daňová

pohledávka
Odložený daňový

závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou oceňovacího rozdílu 0 -13 215 0 -14 538

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou ostatního
dlouhodobého majetku

0 -1 378 0 -1 072

Ostatní přechodné rozdíly:     

OP k pohledávkám 1 185 0 2 634 0

OP k zásobám 234 0 862 0

Rezervy související s realizací projektů 4 302 0 0 0

Ostatní rezervy 1 186 0 567 0

Celkem 6 907 -14 593 4 063 -15 610

Netto  -7 686  -11 547

20202021

 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Průmyslová automatizace 244 787 96 871 171 497 64 058

Výnosy celkem 341 658 235 555  

20202021

Osobní náklady (tIs. Kč)

 2021 2020 2021 2020

Vedení Společnosti 22 807 22 069 18 17

Ostatní zaměstnanci 102 960 92 077 151 139

Celkem 125 767 114 146 169 156

Počet zaměstnanců
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kurzové rozdíly,

přecenění derivátů, 

rezervu na daň z příjmů a uhrazené zálohy a závdavků na daň z příjmů.

20. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Všechny transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Členům

představenstva Společnosti, členům dozorčí rady, hlavním akcionářům ani ostatním členům vedení

nebyly poskytnuty žádné půjčky k 31. prosinci 2021 ani k 31. prosinci 2020.

Dlouhodobé závazky ke spřízněným stranám k 31. 12. 2021 z titulu přijatých půjček činily 0 Kč 

(k 31.12.2020 33 281 tis. Kč) a byly úročeny tržní úrokovou sazbou. Krátkodobé závazky ke spřízněným

stranám k 31. 12. 2021 z titulu přijatých půjček činily 0 Kč (k 31.12.2020 0 Kč).

Závazky vůči ovládané osobě a závazky ke společníkům v celkové částce 12 000 tis. Kč jsou tvořeny

závazkem z titulu vrácení příplatku mimo ZK, který byl uhrazen v lednu 2022.

21. SOUHRNNÁ VYKÁZÁNÍ TYPŮ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ
Společnost v účetní závěrce souhrnně vykázala následující typy účetních případů:

22. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Po rozvahovém dni došlo k významné události, a to k napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace, tato

událost nemá významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2021.

23. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
V důsledku celosvětové pandemie COVID-19 a útoku vojsk Ruské federace na Ukrajinu bylo ovlivněno

podnikání společnosti. Vedení společnosti podniká patřičné kroky k eliminaci dopadů nejistot plynoucí z

obou těchto vlivů. Podnikání Společnosti ani její finanční stabilita nebylo závažným způsobem narušeno

a proto byla účetní závěrka k 31. prosinci 2021 sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání

Společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty

vyplývat.

Účetní závěrka, Rok končící 31. prosince 2021, B:TECH, a.s.

IGOR ZAHRÁDKA

Předseda představenstva

MAREK PROKŠ

Člen představenstva

V Havlíčkově Brodě, 5. 5. 2022
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