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1 | Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, která hodnotí výsledky společnosti v roce 2021, v němž společnost dosáhla dobrých výsledků a po celý rok dokázala naplňovat
svou tradiční stabilní roli v oboru hnědouhelného hornictví. Výsledky roku 2021 dokládají údaje uvedené
v předložené výroční zprávě. Společnost dosáhla za rok
2021 hospodářského výsledku před zdaněním ve výši
6 041 tis. Kč a poskytovala své služby nejen rozhodujícím akcionářům – společnostem Vršanská uhelná a.s.
a Severočeské doly a.s., ale také ostatním podnikatelským subjektům a subjektům z veřejné sféry. Společnost spolupracovala s významnými podnikatelskými
subjekty v regionu, tj. se Severní energetickou a.s.,
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Palivovým kombinátem
Ústí, s.p. a řadou dalších subjektů působících zejména v oboru energetiky, rekultivací a ochrany a tvorby
životního prostředí.
I přesto, že se v současné době živě diskutuje mezi
odbornou i laickou veřejností o možnostech ukončení využívání uhlí v sektoru energetiky a teplárenství, zůstávají stále základními aktivitami společnosti
servisní, expertní i výzkumné činnosti zaměřené na
problematiku hnědouhelného hornictví a souvisejících oborů. Jedná se zejména o oblast hydrogeologie, geotechniky, technologických procesů a technické diagnostiky, ale neméně významná je také činnost
akreditované zkušební laboratoře, autorizované osoby
a certifikačního orgánu. Tyto činnosti jsou základním
posláním společnosti a společnost očekává, že budou
její náplní i v příštích letech. Společnost se nadále hodlá
angažovat také v environmentálním poradenství pro
širokou veřejnost a to prostřednictvím Ekologického

centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je více jak
dvacet let významným informačním zdrojem v oblasti
ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale
i mimo něj. Mezi rozvojové aktivity, do kterých se chce
společnost v následujících letech zapojit, patří zejména
oblast rekultivací a tvorby nové budoucí krajiny regionu po ukončení těžby hnědého uhlí.
V oblasti výzkumné a vývojové činnosti v roce 2021
společnost úspěšně obstála při řešení národních
i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných
z veřejných prostředků Výzkumného fondu pro uhlí
a ocel EU a Technologické agentury ČR.
Společnost disponuje potřebnou odbornou úrovní,
kvalifikovaným personálem a dobrým technickým
zázemím. To umožňuje společnosti jako celku pracovat
efektivně a využívat odborných zkušeností a kontinuity odborných znalostí v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch akcionářů společnosti.
Společnost se také zaměřuje nejen na optimalizaci
nákladů a na kvalitní realizaci odborných zakázek, ale
také na péči o vysokou odbornou úroveň zaměstnanců, která má základ v efektivním vzdělávání, rostoucí
kvalifikaci i dodržování profesní etiky.
Ráda bych poděkovala zaměstnancům společnosti za
jejich pracovní úsilí a profesionální přístup při plnění
úkolů v roce 2021 a věřím, že úkoly a cíle pro rok 2022
také úspěšně splníme. Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně
podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů.

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
předseda představenstva
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2 | Cíle Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje,
technických a expertních činností zejména v oblastech
hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových
odvětvích. Vize společnosti představuje dlouhodobý
záměr rozvoje společnosti a je společně sdílenou před-

stavou akcionářů, managementu a zaměstnanců společnosti o tom, jak by měl Výzkumný ústav pro hnědé
uhlí a.s. v budoucnu vypadat a kam by mohl směřovat
svůj rozvoj.

Vize

Cíle

Udržet si vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví trvalým zvyšováním úrovně know-how;
Své znalosti a zkušenosti promítat do služeb pro
rozhodující akcionáře i ostatní zákazníky;
Znalosti získané v oborech hornictví a zahlazování
následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oborech;
Udržet si své stabilní postavení dodavatele odborných služeb u těžebních společností a současně
se také orientovat na nové trhy mimo sektor těžby
a energetiky;
V souladu s novou politikou Výzkumného fondu
pro uhlí a ocel, která cílí na projekty podporující
přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství
s postupným ukončením požívání fosilních paliv se
orientovat na řešení výzkumných projektů zaměřených na nové technologie a na jejich zavádění do
provozu v nově budované postmontánní krajině;
Být elitní odbornou institucí na poli poskytování
unikátního know-how při realizaci transformačních projektů, nejen v oblasti hydrické rekultivace.
Filozofií společnosti je, že transformace musí probíhat s důsledným akcentem na specifický a zcela
unikátní vývoj místní krajiny tak, aby její výsledek
byl celospolečenským přínosem a nevytvářel nové
zátěže pro další generace;
Své další strategické priority vidí společnost v oblasti uplatnění svého know-how v projektech Operačního programu Spravedlivé transformace, v těžbě lithia a ve Vodíkové platformě Ústeckého kraje;

Technickoinženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý,
ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností;
Být technickým zázemím rozhodujících akcionářů
– těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby;
Udržet si vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomovým způsobem v ČR;
Zajišťovat komplexní služby pro rozhodující akcionáře a poskytovat jim náměty k dosažení vyšší
efektivity;
Přispívat k využívání čistých uhelných technologií
v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností;
Zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích;
Vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření
předpokladů naplnění své vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality;
Politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech
oblastech podřídit své vizi a vytvářet předpoklady
k jejímu trvalému uplatňování;
Být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí.

Klíčovým předpokladem k naplnění vizí jsou kvalitní zaměstnanci, chceme proto být atraktivním
zaměstnavatelem pro ty nejlepší v oboru a vytvářet prostor pro osobní rozvoj a profesní naplnění
každého zaměstnance.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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3 | Činnost představenstva v roce 2021

Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2021 sešlo k deseti řádným
a třem mimořádným zasedáním.
Představenstvo se podrobně věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení
dosažených výsledků při naplňování podnikatelského
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záměru roku 2021, hospodárnosti všech činností a dalším otázkám, které náležejí do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektovalo obecně
závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy akcionářů.

4 | Složení orgánů společnosti

V roce 2021 pracovalo představenstvo společnosti ve
stejném složení.
Dne 21. 12. 2021 zaniklo Ing. Petru Svobodovi, CSc.
členství a funkce v představenstvu společnosti, od
1. 1. 2022 představenstvo společnosti pracuje v novém
složení.

V průběhu roku 2021 došlo v dozorčí radě ke změně – k zániku členství a funkce Ing. Vladimíra Roučka
k 28. 5. 2021 a vzniku členství a funkce Ing. Petra Lence k 28. 5. 2021.

Představenstvo společnosti

Dozorčí rada společnosti

Ing. Petr Svoboda, CSc.
předseda

Ing. Rudolf Kozák
předseda

Ing. Milan Korenc
člen

Ing. Petr Lenc
místopředseda

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
člen

Ing. Lukáš Anděl
člen
Ing. Petr Procházka
člen
Mgr. Bc. Jana Sedláčková
člen

Vedení společnosti

Vedení odborných útvarů

Ing. Petr Svoboda, CSc.
ředitel

Ing. Lukáš Anděl
Akreditovaná zkušební laboratoř

Ing. Milan Korenc
ekonomický náměstek

RNDr. Jan Burda, Ph.D.
Geotechnika a hydrogelogie

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
technický náměstek

Bc. Drahoslava Kočková
Autorizovaná osoba 242, COV č. 3066
Martina Černá
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vltavou
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.
Technologické procesy a diagnostika
Ing. Pavel Schmidt
Výzkum, vývoj a správa informací

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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5 | Vlastnická struktura akcionářů

Vlastnická struktura akcionářů k 31. 12. 2021:
Akcionář

Počet akcií

Podíl na základním kapitálu společnosti v %

Severočeské doly a.s.

31 344

44,582

Vršanská uhelná a.s.

31 343

44,580

Individuální akcionáři

7 221

10,271

399

0,567

70 307

100,000

Ostatní
(Investiční fondy, právnické osoby)
Celkem

V roce 2021 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatímní listy ani obchodní podíly.

6 | Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti platná k 31. 12. 2021 je patrná z následujícího schématu.
Ředitel společnosti
Kancelář ředitele
Řízení jakosti a controlling

Technický náměstek

Autorizovaná osoba
Certifikační orgán

Ekonomický náměstek

Účtárna

Geotechnika a hydrogeologie

Personalistika a mzdy
Výzkum, vývoj a správa informací
Správa majetku
Technologické procesy
a diagnostika

Správa sítě

Ekologické centrum
Most a Kralupy nad Vltavou
Akreditovaná zkušební
laboratoř

Laboratoř paliv,
odpadů a vod
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Laboratoř technické
diagnostiky

Laboratoř testování
hornin

Laboratoř imisních
a emisních měření

7 | Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku
7.1 | Úvod
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne
8.4.2021 schválilo po předchozím souhlasu dozorčí
rady podnikatelský záměr pro rok 2021, který uložil
společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 6 000 tis. Kč. Společnost v roce 2021
dosáhla zisku před zdaněním ve výši 6 041 tis. Kč
a vydala celkem 189 odborných posudků, studií, technických zpráv a atestů.

V rámci správy majetku je uzavřeno celkem 93 smluv
souvisejících s pronájmem nebytových prostor v areálu
společnosti.

Společnost v roce 2021 řešila 483 zakázek (4 zakázky
byly řešeny úsekem ředitele společnosti) a 4 výzkumné projekty řešené z veřejných prostředků jednotlivých
poskytovatelů – Technologické agentury ČR (TAČR)
a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (Research Fund
for Coal and Steel – RFCS).

Společnost v roce 2021 splnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela
použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Společnost
nemá žádné organizační složky v zahraničí.

V roce 2021 bylo publikováno 24 odborných sdělení,
a to jak formou článků v odborných časopisech, tak formou přednášek na odborně zaměřených konferencích
a seminářích.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

9

7.2 | Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie

Odborný útvar v roce 2021 řešil odborné zakázky pro
uhelné společnosti v regionu Mostecké a Sokolovské
pánve (34 zakázek) a pro ostatní klienty ze soukromé
a státní sféry (7 zakázek). Útvar řešil celkem 41 zakázek
a 2 mezinárodní výzkumné projekty. Z pohledu poskytovaných služeb je tento útvar stabilní.
V souladu s trendem předchozích let se daří udržovat a rozšiřovat klientské portfolio mimo akcionářské
struktury společnosti jako např. DIAMO, státní podnik, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Technické služby města Mostu a.s. a Elektrárna Tisová, a.s.
U činností prováděných v roce 2021 se podařilo smluvně zajistit jejich pokračování i pro následující roky.
V průběhu roku pokračoval útvar v řešení dvou mezinárodních projektů – projektu RAFF „Risk assesment
of final pits during flooding“, který je zaměřen na studium a vyhodnocení všech rizik spojených se zatápěním
zbytkových jam povrchových lomů a projektu SUMAD
„Sustainable use of mining waste dumps“, který řeší
možnosti využití výsypkových těles vytvářených při
povrchové těžbě.
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Útvar zajištuje provádění a vyhodnocování činností,
které pro jednotlivé těžební organice vyplývají z povolení k těžbě či POPD. V posledních letech se útvar orientuje na komplexní studie zaměřené na odbornou problematiku hydrických rekultivací. Hlavním výstupem
ze zakázkové činnosti jsou odborné zprávy a posudky v oblasti aplikované geologie (zejména inženýrské
geologie a hydrogeologie), geografie a geotechniky,
dále kontrolní činnost a odborné konzultace.

7.3 | Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika

Činnost odborného útvaru je tematicky zaměřena především na báňské, strojní a rekultivační projektování
a technickou diagnostiku strojů a zařízení. V roce 2021
řešil útvar celkem 86 zakázek pro společnosti Severočeské doly a.s., Vršanská uhelná a.s., Severní energetická a.s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
a pro další firmy (teplárny, elektrárny atd.). Většina
těchto zakázek byla zaměřena na technickou diagnostiku, odprášení provozů a zařízení, předprojektové
studie a realizační dokumentace, realizace projektů,
návody na provoz a údržbu technologických zařízení
aj. Zaměstnanci odborného útvaru se při plnění zakázkové činnosti současně podílejí i na řešení výzkumných projektů financovaných z veřejných prostředků
jednotlivých poskytovatelů (RFCS, TAČR).
V průběhu roku 2021 pokračovaly práce na mezinárodním výzkumném projektu TEXMIN „The impact of
extreme weather events on mining operations“. Projekt
je řešen s podporou RFCS. Projekt je zaměřený na vlivy klimatu na dobývací proces hnědého uhlí. Součástí
řešení projektu je i posouzení vlivu změny klimatu na
rekultivační managment. V roce 2021 také pokračovaly
práce na výzkumném projektu TAČR „Řízená podporovaná mikrobiální methanogeneze in situ“. Projekt je
orientován na biotechnologické možnosti využití hnědého uhlí.

Významnou činností útvaru je technická diagnostika
strojů a zařízení včetně stanovení kvality technologie
výroby, prohlídek ocelových konstrukcí strojů a zařízení, měření měrných rypných rozpojovacích sil, měření provozní výkonnosti velkostrojů a zařízení, měření
vyváženosti velkostrojů, měření elektrických veličin,
termodiagnostika, tenzometrická měření, měření hluku
a akustického tlaku u strojů a zařízení.
Útvar každoročně již dvacet pět let pořádá a organizačně zajišťuje odborné setkání s názvem „Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného
při povrchovém dobývání“, které se v roce 2020 a 2021
kvůli nařízením vlády v souvislosti s vývojem pandemické situace nekonalo. Cílem uvedené akce je setkání a výměna zkušeností odborníků z provozu údržby
a oprav strojního zařízení, výrobců, zástupců báňské
zprávy, výzkumných a vývojových pracovišť.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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7.4 | Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 poskytovala
v roce 2021 služby v rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také
pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V roce 2021 útvar řešil celkem 249 externích
zakázek, většina z nich byla zaměřena na poskytování laboratorních služeb v akreditovaných činnostech
a na expertní posouzení. Kromě toho se akreditovaná
zkušební laboratoř podílela na řešení zakázek ostatních útvarů společnosti, zejména útvaru Autorizovaná osoba AO 242, Certifikační orgán COV č. 3066
a Geotechnika a hydrogeologie. V rámci své působnosti
a rozsahu akreditace se laboratoř zúčastnila v roce
2021 10 testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. V roce 2021 se uskutečnily dvě dozorové návštěvy ze strany Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Praha (národní akreditační orgán). Dozorové
návštěvy neshledaly systémové neshody v systému
managementu kvality akreditované laboratoře.
Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny
na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí,
hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení
fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření.
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Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala
v průběhu roku 2021 celou řadu měření elektrických,
výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakladačů, měření
hluku pro jednotlivé těžební společnosti, ale i pro další
zákazníky.
Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2021
měření imisí zejména pro těžební společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů.
Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) se zabývala prováděním rozborů paliv, odpadů, vod a jiných materiálů,
včetně zajištění odběrů vzorků.
Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování
hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby
Autorizované osoby AO 242 a externí zákazníky.
V rámci pověření České obchodní inspekce bylo v roce 2021 zkušební laboratoří řešeno 15 požadavků na
vzorkování a 22 požadavků na posouzení kvality tuhých paliv.

7.5 | Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV č. 3066

Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č. 3066 (COV), certifikujícího výrobky, byly
v roce 2021 prováděny v souladu s Rozhodnutím
o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne
1. 9. 2006 a podle Osvědčení o akreditaci č. 549/2017
ze dne 22. 9. 2017, vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. se stanovenou platností do 22. 9. 2022.
Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace
výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví a rekultivace. V roce 2021 útvar řešil celkem 47 zakázek pro široké portfolio zákazníků.
Hlavními výstupy ze zakázkové činnosti útvaru AO 242
a COV č. 3066 jsou zejména certifikáty výrobků
a atesty o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu
a posouzení shody. Mezi významné zakázky řešené
v průběhu roku 2021 patří zakázka společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., jejímž předmětem je zajišťování
technické pomoci při posuzování shody a certifikaci
výrobků z vedlejších energetických produktů, která
je dlouhodobého charakteru, zakázky pro OKD, a.s.
a DIAMO, státní podnik, jejímž výstupem byly zprávy
z dohledů nad systémem řízení výroby pro výrobky
z úpravárenských hlušin, zakázky pro ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Mondi Štětí a.s. a řadu dalších.

AO 242 v roce 2021 vydala dle zákona č. 22/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem
6 nových dokumentů „Stavební technické osvědčení“
a u držitelů těchto dokumentů a nálezů „Certifikát
výrobku“ dříve vydaných, provedla celkem 14 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení
výroby v místech výroby.
V rámci zkušebny útvar vydal celkem 16 nálezů „Atest,
respektive Certifikát o výsledcích průkazních zkoušek
vzorku typu a posouzení shody“ a z předepsaných
dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným nálezům, bylo jejich držitelům vydáno celkem 13 hodnotících zpráv.
V průběhu roku 2021 odborný útvar dále vydal 4 odborné posudky.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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7.6 | Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.

Ekologická centra Most a Kralupy nad Vltavou plnila v roce 2021 svá poslání, která spočívají především
v monitorování znečištění ovzduší, v prezentaci dat
veřejnosti, v aktivním informování veřejnosti o stavu
čistoty ovzduší a o nestandardních událostech. Díky
operativní komunikaci s dispečinky průmyslových podniků v regionu obě centra poskytovala ekoporadenské
služby, zodpovídala dotazy veřejnosti, týkající se nejen
čistoty ovzduší, ale také oblasti ochrany přírody a krajiny, odpadů, vody, zeleně atd.
Ekologická centra Most a Kralupy nad Vltavou přijímala a řešila také stížnosti občanů např. v oblasti hluku
a zápachu. V roce 2021 bylo prostřednictvím bezplatné telefonní linky zodpovězeno 1 120 dotazů, které se
týkaly v převážné míře kvality ovzduší, ale také oblasti
ekoporadenství. Informace o nestandardních stavech
v průmyslových podnicích byly operativně předávány
v rámci přeshraniční spolupráce německé straně.
Odborný útvar mimo výše uvedenou činnost prováděl také redakci a správu webových stránek Zpravodaj
Hnědé uhlí a VÚHU a.s., včetně aktualizace seznamu
odborných publikací zaměstnanců všech útvarů společnosti., který je na nich zveřejněn. V roce 2021 se
podařilo vytvořit nové webové stránky pro obě ekocentra. V Ekologickém centru Most byla od září 2021
zavedena nová bezplatná služba pro veřejnost –
Mobilní rozhlas, která nahradila již nevyhovující službu
SMS InfoKanál.
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V roce 2021 se útvar věnoval naplňování předmětů
činnosti dlouhodobých smluv, které jsou uzavřeny jak
s průmyslovými podniky (celkem 9 smluv), tak i městy
Most, Litvínov, Krupka a Teplice (4 smlouvy).
V roce 2021 bylo vydáno celkem 97 tiskových zpráv
a připraveno 12 odborných článků pro interní potřebu skupiny ORLEN Unipetrol. V elektronické verzi byl
zpracováván EkoZpravodaj ECMaK, a to 1x za čtvrtletí.
Zpravodaj je dále distribuován elektronickou cestou na
více jak 200 adres. V průběhu roku 2021 útvar zorganizoval 2 soutěže na téma městská zeleň a kreativní
využití odpadů. Celkem se do soutěží zapojilo 147 osob.
Ekologické centrum také realizovalo celkem 114 výukových programů, kterých se zúčastnilo celkem 2 046 žáků, 22 terénních akcí pro 1 148 dětí, 10 projektových
dnů s účastí 244 dětí, 2 vzdělávací akce pro 33 pedagogů, 2 přednášky pro středoškolské studenty.
ECK v roce 2021 pravidelně aktualizovalo interaktivní
Odpadovou mapu Města Kralupy nad Vltavou, která je
veřejnosti k dispozici jak na webových stránkách ECK,
tak i na webových stánkách města.
V roce 2021 útvar dále řešil 56 zakázek, které se převážně týkaly environmentálního vzdělávání studentů.

7.7 | Odborný útvar Výzkum, vývoj a správa informací

Základní činnosti útvaru mají převážně interní charakter. K hlavním činnostem útvaru patří monitoring
vyhlašovaných veřejných zakázek a soutěží, aktuální
informace o podpůrných programech v oblasti VaV
včetně asistence při tvorbě nových projektů VaV, dále
rovněž administrace a finanční řízení realizovaných
projektů výzkumu a vývoje včetně aktivního zapojení
do řešitelských týmů jednotlivých projektů. S výzkumnou činností úzce souvisí i evidence projektů a výsledků výzkumné činnosti a jejich přenos do informačních
systémů výzkumu a vývoje (CEP a RIV). S dalšími
odbornými útvary standardně probíhala spolupráce na
přípravě podávaných nabídek (evidence, dokladování
formálních náležitostí, kompletace a expedice nabídek).

V roce 2021 útvar participoval na řešení celkem 4 projektů s veřejnou podporou, z toho 1 národní (TAČR)
a 3 mezinárodní (RFCS).
Další stěžejní činností útvaru je řízení agendy ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které vstoupilo
v platnost dne 28. 5. 2018. V závěru roku 2021 proběhl
audit účinnosti systému řízení osobních údajů, ze kterého vyplynuly návrhy úprav tohoto systému.

V rámci spolupráce s odbornými útvary na přípravě projektových žádostí o podporu v rámci veřejných
soutěží ve VaV byly v roce 2021 připraveny a podány
celkem 2 projekty do národních programů, z toho 1 do
programu vyhlašovaného TAČR, 1 do programu vyhlašovaného MPO. V mezinárodním měřítku byly podány
celkem 3 mezinárodní projekty do fondu RFCS.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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7.8 | Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí

Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborným časopisem, který
je zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti),
energetiky a ekologie.
Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci
původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve
výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti
a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je
vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou
od roku 2005 recenzovány. V roce 2021 pracovala
redakční rada v tomto složení:
Ing. Petr Svoboda, CSc. – předseda, VÚHU a.s.
Ing. Vladimír Český – Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s.
Ing. Slavomír Hredzák, Ph.D. – ÚGt SAV (SR)
Ing. Milan Daneš – Severní energetická a.s.
Ing. Evžen Pichler, CSc.
Ing. Petr Procházka - Vršanská uhelná a.s.
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. – VŠB-TU Ostrava
Ing. Karel Strakoš
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
RNDr. Ing. Josef Valeš
Ing. Vlastimil Vozka – zastupitel a radní Město Most
Ing. Yveta Winklerová - VÚHU a.s.
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Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na
recenzovaná odborná periodika a byl jejím opětovným
rozhodnutím ze dne 31.1.2014 zařazen do aktualizovaného seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení
výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním
kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory publikovaných příspěvků. V rámci zkvalitnění odborného
časopisu byl v roce 2014 vydán Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí, který popisuje zásady vydavatele
časopisu vedoucí k zajištění etického chování všech
účastníků v recenzním a publikačním procesu.
Zpravodaj je zařazen do systému hodnocení databáze Index Corpenicus International a dále je zahrnut
a zveřejňován v databázích odborných zdrojů EBSCO
a Pablikado.
Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená
abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2021
bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 16 odborných publikací.

7.9 | Výzkumná a vývojová činnost v roce 2021

Využití výzkumných a vývojových kapacit společnosti
je podmíněno úspěšným výběrovým řízením ve veřejných soutěžích jednotlivých poskytovatelů finanční
podpory na výzkum z veřejných prostředků.
V roce 2021 probíhalo řešení 4 projektů VaV s celkovou výší podpory 4 643 tis. Kč, jejímž poskytovatelem
byly Technologická agentura ČR (TAČR) a Výzkumný
fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel
– RFCS). Z celkového počtu výzkumných projektů byl
1 projekt řešen s podporou TAČR a 3 projekty byly
mezinárodní, řešené s podporou RFCS. Finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Výstupy z řešení
výzkumných projektů byly v roce 2021 publikovány
formou 5 příspěvků v odborných časopisech a přednášek zveřejněných ve sbornících odborných konferencí
v ČR i v zahraničí.
V roce 2021 byly řešeny následující výzkumné projekty:
Projekt TAČR v rámci programu THÉTA1
č. TK01030054 Řízená podporovaná mikrobiální
methanogeneze in situ. Nositelem projektu je EPS
biotechnology, s.r.o., Kunovice, VÚHU a.s. je spoluřešitelem, doba řešení: 2018–2022.
Projekt RAFF - Risk assesment of final pits during
flooding, řešený s podporou RFCS, koordinovaný společností POLTEGOR - Instytut Gornictva
Odkrywkowego, Wroclav, Polsko, který je zaměřen
na studium a vyhodnocení všech rizik spojených
se zatápěním zbytkových jam povrchových lomů,
doba řešení 2019–2022.
Projekt SUMAD - Sustainable use of mining waste dumps, řešený s podporou RFCS, koordinovaný
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, Velká Británie,
který řeší možnosti využití výsypkových těles
vytvářených při povrchové těžbě, doba řešení
2019–2022.
Projekt TEXMIN - The impact of extreme weather
events on mining operations, řešený s podporou
RFCS, koordinovaný společností Glowny Instytut
Gornictwa (GIG), Katowice, Polsko, který je zaměřen na hodnocení rizik spojených s globální klimatickou změnou a jejími dopady na povrchovou těžbu, doba řešení 2016–2022.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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7.10 | Ekonomický útvar a správa majetku

Společnost vytvořila v roce 2021 zisk před zdaněním
ve výši 6 041 tis. Kč při celkových výnosech 61 994 tis.
Kč a nákladech 55 953 tis. Kč.
V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2021
vynaložila prostředky ve výši 1 751 tis. Kč (opravy
staveb v areálu společnosti 1 014 tis. Kč, opravy strojů a zařízení 511 tis. Kč a opravy vozového parku
226 tis. Kč). V oblasti investic společnost v roce 2021
realizovala investiční činnost v celkovém objemu
4 429 tis. Kč (investice do nemovitého majetku
330 tis. Kč, obnova přístrojů a techniky 4 099 tis. Kč.).
V roce 2021 byl průměrný počet zaměstnanců 55.
Z fondu kulturních a sociálních potřeb společnost
v roce 2021 jako v předchozích letech poskytovala
zaměstnancům příspěvky na zdravotní pomůcky, vitaminový program a sportovní aktivity.

Ukazatel

O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok
2021 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k 31. 12. 2021 vypovídají
v hodnotovém vyjádření účetní výkazy – Výkaz zisku
a ztráty a Rozvaha. Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2021 pak jsou patrné
z Přílohy v účetní závěrce. Struktura nákladů a výnosů v roce 2021 a vývoj přidané hodnoty v letech
2011 - 2021 jsou patrné z následujících grafů.
Disponibilní finanční prostředky společnost zhodnocovala prostřednictvím spořicích účtů (vkladových
účtů) u ČSOB, a.s., KB, a.s. a PPF banka a.s. Společnost
byla po celý rok v platební schopnosti.

2021

Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%)

5,3

Podíl zisku na zákl. kapitálu (%)

6,8

Ukazatel rentability tržeb (%)

9,7

Ukazatel ziskové marže (%)

7,8

Ukazatel nákladovosti (%)
Čistý zisk na akcii (Kč)

90,3
69

HV před zdaněním (tis. Kč)

6 041

Zisk po zdanění (tis. Kč)

4 848

Celkové výkony (tis. Kč)

61 994

Vlastní výkony (tis. Kč)

57 035

Přidaná hodnota (tis. Kč)

46 196

Přidaná hodnota na 1 pracovníka (tis. Kč)
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840

Struktura nákladů v roce 2021
9 % externí kooperace

14 % ostatní služby

7 % odpisy majetku
4 % spotřeba materiálu a energie
3 % opravy a údržba
63 % osobní náklady

Struktura výnosů v roce 2021
84 % zakázková činnost

8 % pronájmy
1 % finanční výnosy
7 % státní dotace, granty

Vývoj přidané hodnoty v období 2011-2021

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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8 | Účetní závěrka za rok 2021

VÚHU a.s., jako právnická osoba účtuje od svého
vzniku 1. 5. 1992 v soustavě podvojného účetnictví
a účetní závěrku roku 2021 provedla podle zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb.
a českých účetních standardů.
Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně
a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2021 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne
11. 2. 2022 auditorskou společností AUDIDA, s.r.o.,
IČ 25015435, číslo auditorského oprávnění 532.

20
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V souladu s ustanovením článku 13 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě
k přezkoumání. Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 je přílohou č. 1 Výroční zprávy.
Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

9 | Návrh na rozdělení zisku za rok 2021

V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami
společnosti předkládá představenstvo valné hromadě
návrh na následující rozdělení zisku za rok 2021:

A.
Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2021

6 040 696,95 Kč

Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění)
a) splatná - z běžné činnosti

753 590,00 Kč

b) odložená

440 000,00 Kč

Zisk po zdanění

4 847 106,95 Kč

Nerozdělený zisk minulých let
Disponibilní zisk celkem

229 412,67 Kč
5 076 519,62 Kč

B.
Návrh na rozdělení zisku
1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl
do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku

0,00 Kč

2. ke schválení valnou hromadou
- dividendy ze zisku roku 2021
- dividendy ze zisku minulých let
- příděl do sociálního fondu
- tantiémy
- do nerozděleného zisku
Zisk celkem

4 692 077,33 Kč
229 412,67 Kč
150 000,00 Kč
0,00 Kč
5 029,62 Kč
5 076 519,62 Kč

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
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10 | Zpráva dozorčí rady
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