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PODNIKATELSKÁ  ČINNOST 
 
 

 
 Akciová společnost VRL Praha  je tradičním dlouholetým českým 

výrobcem a současně i prodejcem ložisek, založena na dlouholetých 
zkušenostech, dovednostech a kvalitě.    
 

 
 VRL Praha a.s. nabízí speciální jednořadá a dvouřadá kuličková 

ložiska, která se používají převážně jako kladky pro různé stroje                
a zařízení a také speciální dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska se 
širším vnitřním kroužkem, která jsou určena především pro textilní         
a automobilový průmysl, apod.  
 

 
Speciální kuličková ložiska mají zpravidla nenormalizované 

rozměry nebo provedení a jsou určena pro uložení ve strojích, přístrojích 
a zařízeních, kde konstruktér z různých důvodů nemůže použít ložiska 
normalizovaná.  

 
 
Nezanedbatelnou součástí je výroba kloubových ložisek, která 

představuje cca 30% objemu výroby. Další významnou součástí 
programu je také výroba speciálních ložisek, které se vyrábějí na 
zakázku pro jednotlivé zákazníky. 

 
 
V roce 2017 byla provedena rekonstrukce a modernizace 4 ks 

strojů  BDL 50 A CNC,  dále byla   provedena  rekonstrukce 1 ks stroje    
bruska BDL 80. Byly nakoupeny 3 ks stroje BLL 2 CNC HP HIPO. 
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Akciová společnost pokračuje ve výrobě ložisek v provedení 

manganofosfátového černění, chromování a nerezu, případně                   
v kombinaci více druhů materiálů. Dále akciová společnost pokračuje ve 
výrobě posuvných vedení pro krby a krbové vložky na extrémně tepelné 
zatížení, nadále úspěšně pokračují testy nového vysokootáčkového 
uložení pro stroje v textilním průmyslu. 
   
 

Společnost VRL Praha a.s.  vyrábí součásti a díly pro výrobu 
startérů a dalších traktorových součástek, dále vyrábí kroužky pro 
jehličková ložiska, které jsou součástí vysokorychlostního uložení vřeten 
pro textilní průmysl, kdy je dosahována rychlost až 10 000 otáček za 
minutu. Z celkové výroby tvoří téměř 58 % produkce  součásti pro 
vysokorychlostní  uložení vřeten pro textilní průmysl, dále ložisková 
uložení pro turbodmychadla pro předního domácího výrobce 
turbodmychadel pro automobilový průmysl.  
  
 

Technologické výrobní možnosti byly v roce 2017 rozšířeny o CNC 
stroje pro broušení otvorů a povrchů rotačních součástí. Technologie 
výroby je srovnatelná s technologiemi jiných významných výrobců, jako 
je např.  firma   SKF. 

 
   
Akciová společnost VRL Praha má vlastní oddělení konstrukce 

ložisek. Na přání zákazníků provádí návrhy konstrukcí ložisek pro 
speciální použití.  Dále poskytuje akciová společnost technické a 
technologické konzultace v oblasti uložení ložisek.  Na konstrukci úzce 
navazuje výroba, zkouška  vzorků a ověřovacích sérií. 
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Akciová společnost  VRL Praha má zavedený a certifikovaný 

systém řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2015 a 
IATF 16949:2016 akreditovanou certifikační společností Lloyd’s Register 
EMEA, takže v otázce kvality splňují procesy v  a.s.  nadstandardní 
požadavky,  které jsou definovány normou systému managementu 
kvality  v automobilovém průmyslu. 
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EKONOMICKÉ INFORMACE 
 
 

 
 
   V roce 2017 akciová společnost opět hospodařila bez potřeby 
bankovních úvěrů. Veškeré potřeby včetně oprav strojů, pořízení nových 
strojů - brusek kryla pouze z vlastních zdrojů. Hlavní bankou je i nadále 
FIO banka, která má minimální poplatky v peněžním styku se 
zahraničím.      
                 
         Splatnost pohledávek se daří držet stále kolem 30 dnů, nedochází 
k nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti. U závazů se podařilo 
prodloužit lhůty  splatnosti především s ohledem  k velmi dobré 
platební morálce. 
 
      
      Společnost nemá v zahraničí zaregistrovanou organizační složku. 
 
     Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňovat informace podle 
zvláštních právních předpisů. 
 
     Akciová společnost VRL Praha nepoužívala v roce 2017 žádné 
investiční ani finanční instrumenty. 
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VYHODNOCENÍ  CÍLŮ  JAKOSTI  ZA  ROK  2017 
  

A  STANOVENÍ  CÍLŮ  JAKOSTI  PRO  ROK  2018 
 
 
1. Zhodnocení stanovených cílů kvality za rok 2017 
 

Stanovené cíle kvality týkající se systému řízení kvality, včetně 
zabezpečení zdrojů na všech úrovních, byly v průběhu roku 
plněny dle požadavků. 
Recertifikační audit třetí nezávislou stranou (Certifikační společnost 
Lloyd´s Register EMEA-LRQA) v a.s. proběhl v řádném termínu jak 
v Praze, tak i v provozovně Rokytnice. Zavedené QMS systémy 
v a.s. byly shledány funkční, přičemž v průběhu auditů bylo 
stanoveno 10 doporučení vedoucích ke zlepšení tohoto systému. 
Doporučená zlepšení QMS systému se týkala převážně 
novelizovaného standardu managementu kvality 
v automobilovém průmyslu dle  IATF 16949. Tato doporučení byla 
plně implementována v a.s. v lednu 2018, v únoru 2018 proběhlo 
ověření této  implementace třetí stranou. Platnost  certifikátů QMS 
systémů obou standardů byla poté prodloužena až do roku 2021. 
Nadále pokračuje  příprava certifikace a.s. dle požadavků 
standardu  ČSN EN ISO14001 (EMS) týkající se environmentálních  
zásad v  a.s. 
Nadále pokračuje zlepšování pracovního prostředí a prostoru  
týkající se  dílenského měrového střediska na pracovišti tvrdých 
operací v Praze. Modernizace  byla z větší části dokončena dle 
stanoveného plánu, zbývající dokončovací práce budou 
realizovány v průběhu tohoto roku.  
Modernizace strojního a měřícího vybavení probíhala dle 
stanoveného harmonogramu a časového plánu. Tento cíl byl 
průběžně v roce 2017 řádně plněn.  
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2. Stav a vhodnost zvoleného systému řízení kvality ve společnosti  
          za rok 2017 

 
 2.1 Zhodnocení QMS za rok 2017 
  

Zvolený systém řízení kvality v a.s. podle mezinárodně uznávané  
normy  ČSN EN ISO 9001 a normy managementu kvality v  
automobilovém průmyslu dle  IATF 16949,  je vhodně zvolený a 
plně funkční. QMS systém je rozpracovaný pro všechny procesy 
v a.s., s jasným zaměřením na pochopení požadavků zákazníků a 
ostatních zainteresovaných stran, vedoucí k zabezpečení jejich 
spokojenosti. 
Všechny požadavky QMS systému v a.s. jsou přiměřené a jsou 
vždy plně podporované vedením a.s. VRL Praha.  

 
 

Platný certifikát managementu kvality pro Automobilový průmysl  
pro rok 2018:  

  (Platnost certifikátů do 19.2.2021) 
 

 IATF 16949 : č. certifikátu :  IATF 0291076  
 Certifikována: Výroba kluzných ložisek a vysoce přesných kovových dílů. 
 
 
Platné certifikáty managementu kvality standardu ČSN EN  ISO 
9001 pro rok 2018 : 

  (Platnost certifikátů do 19.2.2021) 
 
ČSN EN ISO 9001 : č. certifikátu : 10058278 

 
 Certifikováno: Návrh a výroba valivých a kluzných ložisek. 

          Obrábění kovových dílů vysoké přesnosti dle požadavků zákazníka. 
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3. Ostatní systémové a procesní hodnocení QMS za rok 2017 

 
3.1 Audity externí a odběratelské/zákaznické 

 
Funkčnost a vhodnost systému řízení kvality byla ověřena při 
listopadovém a  prosincovém kontrolním auditu akreditovanou 
certifikační společností Lloyd´s Register EMEA-LRQA, při kterém 
byly doporučeny některé systémové změny vedoucí ke zlepšení 
QMS systému dle požadavků novelizovaného standardu IATF 
16949. Doporučené změny byly již plně implementovány do QMS 
systému v a.s..   
V uplynulém roce neproběhl žádný systémový nebo kvalitativní 
audit ze strany našich odběratelů/zákazníků, a to z důvodů 
vysoké kvality našich výrobků a minimálnímu počtu reklamací/.  
VRL Praha a.s.  je i nadále zařazena u našich stěžejních zákazníků 
do přejímací třídy/skupiny  „A“, tzn. minimální nároky na 
vstupní přejímky a jejich finanční nákladovost.   

 
    3.2. Interní audity  
 

Celkový stupeň plnění všech systémových a procesních       
požadavků stanovených mezinárodně uznávanými normami ČSN 
EN ISO 9001 a IATF 16949,  byl v a.s. interně plněn na  97,0%,  a to 
ve všech úrovních a proto je tento systém v celkovém hodnocení 
QMS zařazen do skupiny A (tzn.: plnění požadavků je v rozmezí 
mezi  95% až 100%) - plně vyhovující. 

 
3.3. Audity výrobků  

 
Audit výrobku je prověření kvality výrobků připravených 
k expedici „očima“ náročného zákazníka (metodika QFD).  
Audit  je  prováděn 1x týdně, a to pro výrobky: kloubová a 
kuličková ložiska, kroužky pro textilní průmysl. Hodnotí se, jak se 
výrobek blíží k ideálu ve vybraných parametrech,  tj. v rozměrové 
přesnosti a v celkovém vzhledu dílenské zpracování.   
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4. Nápravná opatření a vyřízení reklamace, zákaznické ppm  
 
 4.1. Nápravná opatření 

 
V roce 2017 byla  vystaveno 7 níže uvedených nápravných 
opatření: 

        • 3x  -  interní systémová nápravná opatření typu 8D  
                    REPORT, 
       • 1x -  kvalitativní  procesní nápravné opatření typu 8D      
                    REPORT, 
       • 3x -  kvalitativní nápravná opatření typu CAR s metodikou   
                    5 WHY, která jsou sloučená  s metodikou typu 8D.  
 
Všechna výše uvedená nápravná opatření byla řádně a v termínu 
ukončena.  

 
 
4.2. Reklamace 
  

  V roce 2017 byly uplatněny celkem 4 reklamace, z toho  
   jedna reklamace byla po dohodě s odběratelem přijata na 
  výjimku (po stanovení interního nápravného opatření).  
  U ostatních dvou reklamací byla provedena oprava nebo 
   přetřídění výrobku,  a  to s minimálními náklady.  
   Jedna reklamace vyžadovala náhradní plnění.  

 
Důvodem reklamací bylo : 
 

 •1x - nedodržení předepsané hodnoty drsnosti na povrchu   
          kroužku, 
 •1x - nedodržení velikosti vnějšího průměru kroužku, 
 •1x - seky a rýhy na povrchu kroužků, 
 •1x - zbytky maziva na povrchu a na krytech ložiska. 
 
Reklamace jsou vyřizovány do 7 pracovních dnů, bez náhradního 
plnění či přetřídění výrobků. 
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5. Náklady na interní zmetkovitost  
 

V meziročním porovnání nákladů  na interní zmetkovitost 
(2016/2017) došlo ke zvýšení těchto nákladů oproti roku 2016 o 
1,03 %, které je přímo spojeno s ročním nárůstem výroby o 12% 
oproti roku 2016 a  s realizací zavádění nových typů výrobků, tzv. 
speciálních ložisek. Celková roční zmetkovitost v celé a.s. činila 
1,23% z objemu výroby. Interní roční  ppm= 13 595 ks. 
Došlo ke snížení sledovaných KPI  ukazatelů zmetkovitosti,  znaku 
KPI tgz  (technologicky nutné zmetky) byl snížen  o -0,06% oproti 
roku 2016.   
 

Modernizací strojního parku došlo ke snížení dalšího 
ukazatele týkající se zmetkovitosti, a to  snížení počtu vzniku 
zmetků zapříčiněné  závadou stroje tzv. znaku KPI zst  o  -1,03 % 
oproti roku 2016. Došlo i ke snížení vzniku zmetků zapříčiněného  
vadou nástroje, a to o -0,03% oproti roku 2016.  

 
 
 Cíle kvality pro rok 2018 
 

Připravit a úspěšně absolvovat  kontrolní audit systému řízení 
kvality třetí stranou  v souladu s požadavky QMS norem  ČSN EN 
ISO 9001 a IATF 16949. 

 
Zajistit potřebné zdroje pro zvolený systém řízení kvality na všech 
úrovních a.s..  
 
- Pokračovat v přípravě  podmínek  pro implementaci 

požadavků standardu ČSN EN ISO 14001, týkající se  
environmentálního managementu řízení kvality (EMS). 
 

- Dokončit výběr vhodného kontrolního a měřícího zařízení: 
profilprojektoru, pro vizuální analýzu vyráběných součástí a 
nástrojů s ohledem na neustálé zvyšování zájmu o tzv. speciální 
ložiska a dílce s atypickými tvary povrchů a atypickou vnitřní 
konstrukcí.  
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- Plně dokončit modernizaci prostorů dílenského měrového 
střediska  (DMS ) pro dílnu:  tvrdé operace v Praze. 

 
- Vypracovat  návrh opravy třídícího automatu pro rozměřování 

vnitřních průměrů leštěných  rychlootáčkových dílců pro 
textilní průmysl a zrealizovat jej. 

 
- Dle plánu rozvoje pokračovat v modernizaci strojního a 

měřícího zařízení ve firmě.  
 

- Zajistit zdroje pro neustálé zvyšování motivace našich 
zaměstnanců, aby nedocházelo jejich odchodem ke ztrátě 
získaných zkušeností a informací. 

 
- Snížit náklady interní a externí zmetkovitosti oproti 

předchozímu období o 0,05%. 
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ZHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ  VRL  PRAHA   a. s. 

 
  ZA   ROK   2017   A   ZÁMĚRY  PRO  ROK  2018 

 
 
  
Výsledky plnění stanovených cílů pro rok 2017 
  
 

 
• Nákup strojů BLL 2  CNC HIPO byl splněn v počtu 3 ks. 

 
• Rekonstrukce a modernizace  4 ks stroje  BDL 50 A CNC byla     

provedena. 

• II. etapa rekonstrukce garáží /výměna stávajících vrat za plastové 
posuvné/ byla  částečně  splněna.  /Byly vyměněny  2 ks        
posuvných vrat,  2ks  plastových oken a   5 ks Euro  oken/.                                                          

• V rekonstrukci vstupní haly do VRL (vedle vrátnice) se pokračuje. 

• V modernizaci 2 ks strojů – soustružnický automat SAL 4 se 
pokračuje. 
 

• Rekonstrukce stroje  -  bruska BDL 80 byla provedena. 
 

• Realizace informačního a směrovacího systému příjezdu k VRL od 
ulic Průmyslová a Rabakovská se směřováním na prodejnu a 
k vjezdu do areálu firmy byla provedena. 

 
• Skladu hotových výrobků v části skladových prostor podnikové 

prodejny byl zateplen a je temperovaný. 
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Záměry a investice pro  rok  2018 
 

 
 

• Provést rekonstrukci a modernizaci 2 ks stroj  BDL 50 A CNC. 

• Pokračovat v II. etapě rekonstrukce garáží /výměna stávajících 
vrat za garážová vrata/.  

• Provést opravu střešního pláště garážových prostor. 

• Provest výměnu 2 ks vzduchového kompresoru. 

• Pokračovat v rekonstrukci vstupní haly do VRL (vedle vrátnice). 

• Provést rekonstrukci a modernizaci elektriky a elektroniky u strojů 
brusek otvorů APO BPO ve spolupráci s fi HIPO   Strakonice. 
 

• Nákup profilprojektoru. 
 

• Nákup vysokoobrátkových brousících vřeten v počtu  10-15 ks. 
 

• Provést opravu rozměřovacího automatu. 
 

• Nákup nebo oprava brusných strojů na čelo. 
 

• Nákup nebo oprava strojů na průběžné průměrové broušení. 
 

• Modernizace střediska měkkých operací. 
 

• Oprava kanalizace v areálu VRL Praha a.s.. 
 

• Oprava objektů garáží a dílen. 
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OBCHODNÍ   A  MARKETINGOVÁ  ČINNOST 
 
 

 
Do roku 2017 jsme vstoupili s mírným meziročním poklesem 

měsíčního indexu v lednu, který nebyl nijak zvlášť významný a 
neznamenal žádný obrat v jinak rostoucím trendu. V dalších měsících 
byl meziroční index již opět růstový, v první polovině roku zpomaloval, 
aby od poloviny roku 2017 opět začal zrychlovat. V rámci celoročních 
čísel pak nárůst tržeb o 14,2 % byl nižší než v roce 2016, kdy dosáhl 
17,8%.    

 
Podíl na tržbách zůstává prakticky neměnný, v roce 2017 šlo na 

exportní trh 44,7% obratu a 55,3% směřovalo do tuzemska.  
 
V roce 2017 k navýšení objemu produkce kroužků pro textilní 

průmysl dodávaných v rámci ČR a dochází k nárůstu realizovaného 
množství kladek speciálně vyráběných pro aplikace za vysokých teplot. 
Tyto dva faktory byly hlavním nosičem realizovaného nárůstu tržeb.  

 
Dlouhodobě fungující spolupráce s významnými zahraničními 

společnostmi dokazuje udržitelnou vysokou kvalitu, kterou partneři 
očekávají, a zdá se, že preferenci tradiční české kvalitní výroby více 
oceňují i tuzemští odběratelé, a to přesto, že jsou stále patrné tlaky na 
snižování ceny. Oceňována je  pružnost dodávek tam, kde je to možné    
a možnost výroby ložisek s požadovanou přesností a teplotní stabilizací, 
stejně jako možnost vyjít zákazníkovi vstříc v použití speciálních maziv. 
Další nespornou výhodou je schopnost zákazníkovi vyjít vstříc              
po stránce konstrukční a poradenské. 

 
Nadále hledáme, samozřejmě s ohledem na kapacitní možnosti 

výroby, možnosti rozšíření výroby o nové zejména netradiční produkty 
pro tuzemský i zahraniční trh. 
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Záměry pro rok 2018 
 
 

 
• Spolupracovat na vývoji speciálních kladek se stávajícími 

zákazníky, s úmyslem rozšíření  výrobního sortimentu. 
 

• Vyzkoušet nový typ kladkového pojezdů a ověřit funkčnost 
nového řešení. 
 

• Aktualizovat a rozšířit katalog výrobků VRL v digitální podobě 
 

• Rozšířit platební možnosti na podnikové prodejně o platbu běžně 
používanými kartami. 
 

• Prezentovat společnost pomocí velkoplošné plachty na čelní zdi 
ubytovny nad vrátnicí. 
 

• Nabělení fasády administrativní budovy společnosti a realizace 
grafického díla v její části ve stylu korporátní grafiky. 
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OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
 
 

Akciová společnost VRL Praha  plní zodpovědně platné právní 
normy z oblasti odpadů a vod.  Během roku 2017  nebyly naší 
společnosti v této oblasti uloženy  žádné sankce. 

 
Na výkup a sběr odpadů jsou pro naši deemulgační a neutralizační 

stanici vydány rozhodnutí a souhlas Magistrátu hlavního města Prahy. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE           
 
 
 

V roce 2017 bylo v oblasti IT nakoupeno nebo modernizováno 
následující: 

- Nákup 1 PC a 4 notebooků; 
- nákup 3 tiskáren; 
- nákup 4 monitorů; 
- obnova a rozšíření pasivních a aktivních prvků počítačové sítě 

(síťové přepínače, směrovače, bezdrátové přístupové body, apod.); 
- nákup předplatného aktualizací a podpory IS Pohoda; 
- prodloužení licencí antivirového programu na další období. 

 
           Páteř informačního systému VRL Praha a.s. tvoří informační 
systém Pohoda. Data tohoto informačního systému jsou uložena na 
databázovém serveru. Klientská část je provozována na počítačích s 
operačním systémem Windows XP/Vista/7/8/10. Informační systém 
Pohoda se je používán pro vedení následujících agend: 

- evidence účetnictví; 
- evidence pokladen a bankovních účtů (s vazbou na elektronické 

bankovnictví); 
- evidence závazků a pohledávek; 
- evidence majetku (včetně odepisování); 
- mzdová a personální agenda; 
- skladové hospodářství; 
- nákup a prodej. 
 

           V oblasti technické přípravy a řízení výroby se používá IS Dialog 
3000 a také specializovaný program pro sběr dat z výrobního procesu, 
který vyhodnocuje zmetkovitost, plnění norem jednotlivými pracovníky 
a využití lidských zdrojů vedoucími pracovníky.  
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Další používané programy: 
 
útvar řízení jakosti využívá softwarové nástroje PALSTAT CAQ, EKM, 
SIP, SPC.  
 
       Tvorba technické dokumentace probíhá v 3D CAD programu 
Varicad.  
       Účetní oddělení používá software Tax a Bilana.  
Pro komunikaci se státní správou jsou používány datové schránky, 
daňová informační schránka, aplikace EPO pro komunikaci s finančním 
úřadem, aplikace InstatDesk pro výkazy Intrastat a jednoúčelové 
programy pro hlášení statistickému úřadu. 
  
       Všechna oddělení navíc využívají běžné kancelářské aplikace na 
platformě Windows, elektronickou poštu, prohlížeč internetových 
stránek a antivirový program.  
        Připojení k Internetu je v pražské centrále realizováno optickým 
kabelem, připojení provozovny Rokytnice k Internetu je provedeno 
bezdrátovým připojením.  
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STATUTÁRNÍ  ORGÁNY A  ŘÍZENÍ  AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI 
 
 
V průběhu roku 2017 a v prvním pololetí roku 2018 došlo ke změnám ve 
složení statutárních orgánů akciové společnosti tak, jak je dále uvedeno. 
 
SLOŽENÍ   STATUTÁRNÍCH   ORGÁNŮ (do  25. 8. 2017)  
 
PŘEDSTAVENSTVO  
Ing. Otto Durďák  -   předseda představenstva 
Jiřina Bartáková    -   člen představenstva   
Mgr. Petr Polách    -   člen představenstva   
                                                                                     
DOZORČÍ  RADA  
Mgr. Zdenka Durďáková -    předseda dozorčí  rady 
Ing. Danuše Kavková       -    člen dozorčí rady 
Jana Hošková                     -    člen dozorčí rady  
 
SLOŽENÍ   STATUTÁRNÍCH   ORGÁNŮ (od 25.8.2017)  
 
Dne 25.8.2017 uplynulo funkční období předsedy představenstva Ing. 
Otto Durďáka a předsedkyně dozorčí rady Mgr. Zdenky Durďákové a 
členky dozorčí rady Ing. Danuše Kavkové. V období po 25. 8. 2017 tedy 
orgány společnosti pracovaly bez těchto osob. 
 
Následně nejbližší valná hromada, která se konala dne 28. 3. 2018,  
zvolila na uvolněná místa nové členy a od této dob pracující orgány 
společnosti v následujícím složení:  
 
PŘEDSTAVENSTVO  
PaedDr. Mgr. Zdenka Durďáková, Ph.D.  -   předseda představenstva 
Jiřina Bartáková    -   člen představenstva   
Mgr. Petr Polách    -   člen představenstva   
                                                                                     
DOZORČÍ  RADA  
Ing. Danuše Kavková          -    předseda dozorčí  rady 
Ing. Zdeněk Charvát            -    člen dozorčí rady 
Jana Hošková                        -    člen dozorčí rady 
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           Členové představenstva a dozorčí rady se scházejí pravidelně, 
hodnotí výsledky za uplynulé období a stanovují se úkoly pro nejbližší 
období.  
 
 
 
ŘÍZENÍ  AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI 
 
          V roce 2017  nedošlo ke změně v řízení akciové společnosti.  
Úseky fungovaly  v následujícím složení: 
 
      -     úsek ředitele akciové společnosti 
      -     úsek personální 
      -     úsek výrobní včetně úseku logistiky 
      -     úsek technický včetně úseku jakostního, zmocněnce pro jakost 
      -     úsek obchodní 
      -     úsek ekonomický 
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 ZAMĚSTNANECKÁ  POLITIKA 
 
 
       Akciová společnost VRL Praha vlastní a provozuje rekreační 
středisko  „Orlík“, které je v  provozu především v letních měsících pro 
zaměstnance akciové společnosti a jejich rodinné příslušníky. 
 
          Pro zaměstnance společnosti, a to i v provozovně Rokytnice je 
zajištěno stravování pracovníků. V případě nutnosti nočních směn je pro 
zaměstnance zajištěna  hotová mražená strava.  Na jednotlivých 
provozech mají zaměstnanci možnost ohřevu jídla prostřednictvím 
mikrovlnné trouby. Pro zajištění pitného režimu zaměstnanců jsou  na  
všech provozech instalovány sodobary. 
 
          Společnost poskytuje zaměstnancům v rámci platných vnitřních  
předpisů bezúročné půjčky ze sociálního fondu na řešení tíživé finanční 
situace. Splácení půjček je zajišťováno srážkami ze mzdy na základě 
podepsané smlouvy. 
 
  Zdravotní preventivní péče zaměstnanců je smluvně zajištěna 
s praktickou lékařkou.  
 
  Na základě interního předpisu akciová společnost odměňuje 
pracovní výročí zaměstnanců  od 5 let zaměstnání ve společnosti. 
 
  Ve společnosti VRL Praha a.s.  i nadále funguje a pracuje odborová 
organizace ZO OS KOVO.  



452729052017

Rok Měsíc IČ
1 x

Ke Kablu 378/24
Praha 10
102 00

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2017

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

v plném rozsahu VRL Praha a.s.

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

353 418466 043AKTIVA CELKEM 107 499Součet A. až D. 1 112 625

B. 350 043412 138Dlouhodobý majetek 66 648Součet B.I. až B.III. 3 62 095

B.I. 1 2811 281Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5. 4

B.I.2. 1 2811 281Ocenitelná práva 6

B.I.2.1. 1 2811 281Software 7

B.II. 348 762410 856Dlouhodobý hmotný majetek 66 648Součet II.1. až II.5. 14 62 094

B.II.1. 62 36799 392Pozemky a stavby 39 04015 37 025

B.II.1.1. 20 661Pozemky 20 66116 20 661

B.II.1.2. 62 36778 731Stavby 18 37917 16 364

B.II.2. 286 395311 156Hmotné movité věci a jejich soubory 24 11018 24 761

B.II.5. 308Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a 
nedokončený dl. hmotný majetek

3 49824 308

B.II.5.2. 308Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 49826 308

B.III. 1Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. 27 1

B.III.5. 1Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 1

C. 3 37553 905Oběžná aktiva 40 854Součet C.I. až C.IV. 37 50 530

C.I. 3 04726 103Zásoby 24 925Součet I.1. až I.5. 38 23 056

C.I.1. 1 5954 212Materiál 3 47139 2 617

C.I.2. 9 397Nedokončená výroba a polotovary 11 22940 9 397

C.I.3. 1 45212 494Výrobky a zboží 10 22541 11 042

C.I.3.1. 9 864Výrobky 8 55142 9 864

C.I.3.2. 1 4522 630Zboží 1 67443 1 178

C.II. 32811 636Pohledávky 9 435Součet II.1. až II.2. 46 11 308

C.II.1. 1 680Dlouhodobé pohledávky 1 55547 1 680

C.II.1.4. 1 680Odložená daňová pohledávka 1 55551 1 680

C.II.2. 3289 956Krátkodobé pohledávky 7 88057 9 628

C.II.2.1. 3289 060Pohledávky z obchodních vztahů 6 84858 8 732

C.II.2.4. 896Pohledávky - ostatní 1 03261 896

C.II.2.4.3. 19Stát - daňové pohledávky 564 19

C.II.2.4.4. 858Krátkodobé poskytnuté zálohy 83565 858

C.II.2.4.6. 19Jiné pohledávky 19267 19



čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

C.IV. 16 166Peněžní prostředky 6 494Součet IV.1. až IV.2. 71 16 166

C.IV.1. 45Peněžní prostředky v pokladně 7372 45

C.IV.2. 16 121Peněžní prostředky na účtech 6 42173 16 121

D. Časové rozlišení aktiv -3Součet D.1. až D.3. 74

D.1. Náklady příštích období -375



b

čís.
řád.

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

Stav v běžném
účetním obdobíOznačení PASIVA

112 625PASIVA CELKEM 107 499Součet A. až D. 78

A. 99 517Vlastní kapitál 98 967Součet A.I. až A.VI. 79

A.I. 110 677Základní kapitál 110 677Součet I.1. až I.3. 80

A.I.1. 112 534Základní kapitál 112 53481

A.I.2. -1 857Vlastní podíly (-) -1 85782

A.III. 6 134Fondy ze zisku 5 256Součet III.1. až III.2. 92

A.III.2. 6 134Statutární a ostatní fondy 5 25694

A.IV. -17 838Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -17 838Součet IV.1. až IV.3. 95

A.IV.2. -17 838Neuhrazená ztráta minulých let (-) -17 83897

A.V. 544Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87299

B. + C. 10 136Cizí zdroje 7 285Součet B. + C. 101

C. 10 136Závazky 7 285Součet C.I. až C.II. 107

C.I. 25Dlouhodobé závazky 159Součet I.1. až I.9. 108

C.I.4. 25Závazky z obchodních vztahů 159114

C.II. 10 111Krátkodobé závazky 7 126Součet II.1. až II.8. 123

C.II.3. 1 328Krátkodobé přijaté zálohy 823128

C.II.4. 5 387Závazky z obchodních vztahů 2 637129

C.II.8. 3 396Závazky ostatní 3 666133

C.II.8.3. 1 941Závazky k zaměstnancům 1 740136

C.II.8.4. 935Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 808137

C.II.8.5. 307Stát - daňové závazky a dotace 905138

C.II.8.6. 213Dohadné účty pasivní 213139

D. 2 972Časové rozlišení pasiv 1 247Součet D.1. až D.2. 141

D.1. 2 744Výdaje příštích období 1 015142

D.2. 228Výnosy příštích období 232143

a.s. Vývoj, výroba a prodej ložisek

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne: 17.05.2018
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Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

VRL Praha a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Skutečnost v účetním období
Označení

b

TEXT
běžném

číslo
řádku

c 1
minulém

a 2

100 448Tržby z prodeje výrobků a služeb 88 2321I.

2 350Tržby za prodej zboží 3 1922II.

A. 53 549Výkonová spotřeba 44 955Součet A.1. až A.3. 3

A. 1 911Náklady vynaložené na prodané zboží 2 5991. 4

A. 29 494Spotřeba materiálu a energie 25 7192. 5

A. 22 144Služby 16 6373. 6

B. -811Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -1 8867

C. -209Aktivace (-) -2738

D. 36 083Osobní náklady 34 511Součet D.1. až D.2. 9

D. 27 225Mzdové náklady 26 0811. 10

D. 8 858Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 8 4302. 11

D. 8 272Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7 8832.1. 12

D. 586Ostatní náklady 5472.2. 13

E. 12 173Úpravy hodnot v provozní oblasti 11 501Součet E.1. až E.3. 14

E. 10 840Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 1701. 15

E. 10 840- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 12 1701.1. 16

E. 1 333Úpravy hodnot pohledávek -6693. 19

2 490Ostatní provozní výnosy 1 656Součet III.1. až III.3. 20III.

612Tržby z prodaného dlouhodobého majetkuIII. 5241. 21

383Tržby z prodaného materiáluIII. 2722. 22

1 495Jiné provozní výnosyIII. 8603. 23

F. 2 168Ostatní provozní náklady 2 187Součet F.1. až F.5. 24

F. 4Zůstatková cena prodaného materiálu 52. 26

F. 285Daně a poplatky v provozní oblasti 3113. 27

F. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -324. 28

F. 1 879Jiné provozní náklady 1 9035. 29

2 335Provozní výsledek hospodaření (+/-) 2 085I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 30*

6Výnosové úroky a podobné výnosy 5Součet VI.1. až VI.2. 39VI.

6Ostatní výnosové úroky a podobné výnosyVI. 52. 41

J. 35Nákladové úroky a podobné náklady 52Součet J.1. až J.2. 43

J. 35Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 522. 45

69Ostatní finanční výnosy 11546VII.



Skutečnost v účetním období
Označení

b

TEXT
běžném

číslo
řádku

c 1
minulém

a 2

K. 1 331Ostatní finanční náklady 64847

-1 291Finanční výsledek hospodaření (+/-) -580IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 48*

1 044Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 505* (ř. 30) + * (ř. 48) 49**

L. 500Daň z příjmů 633Součet L.1. až L.2. 50

L. 624Daň z příjmů splatná 7161. 51

L. -124Daň z příjmů odložená (+/-) -832. 52

544Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 872** (ř. 49) - L. 53**

544Výsledek hospodaření
za účetní období (+/-)

872** (ř. 53) - M. 55***

105 363Čistý obrat za účetní období 93 200I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56*

Vývoj, výroba a prodej ložiseka.s.

17.05.2018

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účetní jednotka VRL Praha akciová společnost 

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2017 

 



Účetní jednotka VRL Praha a.s. 
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2017      
______________________________________________________________________________________ 
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1. POPIS SPOLEČNOSTI 

VRL Praha je akciová společnost, která sídlí v Praze, Česká republika, identifikační číslo 45272905. 
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B, oddíl 
1461. 
 
Hlavním předmětem její činnosti je zámečnictví, obrábění, výroba, instalace, opravy el. strojů a přístrojů, 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
V roce 2017 byly provedeny tyto změny v orgánech společnosti: 

Ing. Otto Durďák – členství v představenstvu zaniklo dne 25. 8. 2017 

Mgr. PaeDr. Zdenka Durďáková – členství v DR zaniklo dne 25. 8. 2017 

Ing. Danuše Kavková – členství v DR zaniklo dne 25. 8. 2017. 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů  a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2017 a 2016 jsou 
následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související, v roce 2017 nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek.  

Odpisy 

Dlouhodobý nehmotný majetek v účetní evidenci a.s. je plně odepsán. 

 

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.   

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti  se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé 
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a 
údržba se účtují do nákladů. 

 

 

 

Odpisy 
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Odpisy jsou stanoveny na základě odpisových skupin, rovnoměrně. 

 

c) Finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří členský podíl ve výši 1,0 tis. Kč ve spořitelním družstvu CITFIN. 

d) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

e) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. 
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících 
(náklady na přepravu, clo, provize atd.). 

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé 
náklady vynaložené na výrobu a nepřímé náklady související s výrobou bez správní režie.  

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti 
zásob a na základě individuálního posouzení zásob.  

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.  

. 

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) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu.  

 

h) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

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. 

 

 

 

i) Devizové operace 



Účetní jednotka VRL Praha a.s. 
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2017      
______________________________________________________________________________________ 
   
                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

j) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

 

k) Daň z příjmů 

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. 

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. 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

Software 1 281 0 0 0 1 281 

Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Celkem 2017 1 281 0 0 0 1281 

Celkem 2016 1 281 0 0 0 1 281 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 
zůstatek 

Pozemky 20 661 0 0 0 20 661 

Stavby 79 214 47 530 0 78 731 

Hmotné movité věci a jejich soubory  304 001 9 428 2 273 0 311 156 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

Dospělá zvířata a jejich skupiny  0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 4 000 4 000 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 498 8 664 11 854 0 308 

Celkem 2017  407 374 18 539 18 657 0 410 856 

Celkem 2016 402 228 34 120  29 076 0 407 374 

 
 
Jiný dlouhodobý finanční majetek se skládá z členského podílu ve výši 1,0 tis. Kč ve spořitelním družstvu 
CITFIN. 

5. POHLEDÁVKY 

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2017 společnost nemá (k 31. 12. 2016 byly ve výši 
130 433 Kč). 

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné byly vytvářeny opravné položky. 



Účetní jednotka VRL Praha a.s. 
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2017      
______________________________________________________________________________________ 
   
                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Společnost z důvodu nedobytnosti, či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do 
nákladů v roce 2017 pohledávky ve výši 249 tis. Kč. Tyto pohledávky jsou nadále vedeny v operativní 
evidenci. 

 

6. OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6). 

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

Opravné  
položky k: 

Zůstatek 
k 31. 12. 2015 

Netto změna 
v roce 2016 

Zůstatek 
k 31. 12. 2016 

Netto změna 
v roce 2017 

Zůstatek 
k 31. 12. 2017 

dlouhodobému 
majetku 0 0 0 0 0 

zásobám 828 730 1558 1489 3047 

pohledávkám – 
zákonné 1 555 -1 399 156 -156 0 

pohledávkám - 
ostatní 328 0 328 0 328 

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

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

K 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 neměla společnost účty s omezeným disponováním. 

Společnost nemá otevřený kontokorentní účet u žádného finančního ústavu. 

8. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

 Zůstatek 
k 31. 12. 2015 Zvýšení Snížení Zůstatek 

k 31. 12. 2016 Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 31. 12. 2017 

Počet akcií        

Základní kapitál 112 534 0 0 112 534 0  0 112 534 

Vlastní podíly (-) -1 857 0 0 -1 857 0 0 -1 857 

Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 

Ážio 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku a 
závazků 0 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdíly z přeměn 
obchodních korporací 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdíly z ocenění při 
přeměnách obchodních 
korporací 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervní fondy 0 0 0 0 0 0 0 



Účetní jednotka VRL Praha a.s. 
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2017      
______________________________________________________________________________________ 
   
                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Statutární a ostatní fondy 5 233 37 15 5 255 878 0 6 134 

Nerozdělený zisk minulých 
let 0 0 0 0 0 0 0 

Neuhrazená ztráta 
minulých let -17 838 0 0 -17 838 0 0 -17 838 

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let (oprava chyby 
/ změna metody 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 26 0 0 872 0 872 544 

Rozhodnuto o zálohové 
výplatě podílu na zisku (-) 0 0 0 0 0 0 0 

 
Základní kapitál společnosti se skládá z 112 534 akcií s omezenou převoditelností plně upsaných a 
splacených, s nominální hodnotou 1 000,-- Kč.  Ostatní kapitálové fondy se skládají ze sociálního fondu a 
rezervního fondu. 

Společnost dále přidělila do rezervního fondu 872 tis. Kč z důvodu držení vlastních akcií.  

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 25. 09. 2017 bylo schváleno výše uvedené 
rozdělení zisku za rok 2016. 

Návrh na rozdělení zisku roku 2017 – zisk ve výši 544 tis. Kč se převede do fondu na akcie. 

9. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy 
Zůstatek 

k 31. 12. 2015 
Netto změna 
v roce 2016 

Zůstatek 
k 31. 12. 2016 

Netto změna 
v roce 2017 

Zůstatek 
k 31. 12. 2017 

Na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

Na daň z příjmu 0 0 0 0 0 

Podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 0 

 
. 

10. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

 
Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let. 

Společnost nemá dlouhodobé závazky k 31. 12., kryté zástavním právem nebo zárukou ve prospěch 
věřitele.  

 

 

11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 neměla společnost krátkodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou 
ve prospěch věřitele. 
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Dohadné účty pasivní jsou ve výši 213 tis. Kč, představují nevyfakturované dodávky . Odhad byl stanoven na 
základě skutečnosti minulých let. 

12. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM 

Společnost nemá závazky k úvěrovým institucím.  

13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 

Výdaje příštích období zahrnují především energie a pořízení hmotného majetku a  jsou účtovány do 
nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Výnosy příštích období zahrnují nájemné a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově 
přísluší. 

14. DAŇ Z PŘÍJMU 

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2017 a 2016 (v tis. Kč): 
 

 2017 2016 

Zisk před zdaněním 1 044 1 505

Daň z příjmů splatná 624 716

Daň z příjmů odložená -124 -83

Efektivní daňová sazba (%) *) 47,89 42,06
*) Efektivní daňová sazba představuje podíl součtu daně z příjmu  
   splatné a odložené a zisku před zdaněním 
 

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  

 2017 2016 

Položky odložené daně 
Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku 6122 0 6 021 0 

Ostatní přechodné rozdíly: 0 0 0 0 

OP k pohledávkám -327 0 -171 0 

OP k zásobám 3 047 0 2 336 0 

OP k dlouhodobému majetku 0 0 0 00 

Rezervy 0 0 0 0 

Dohadné položky 0 0 0 0 

Daňová ztráta z minulých let 
0 0 0 0 

Celkem 8 841 0 8 185 0 

Netto 1 680 0 1 555 0 

 
Společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 124 tis. Kč na účet 481. 
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15. LEASING 

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek 
odkoupí) k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 (v tis. Kč): 

  
Součet splátek 
nájemného po 

celou dobu  
předpokláda-

ného pronájmu 

Skutečně 
uhrazené 
splátky 

nájemného 
z finančního 

pronájmu 
k 31. 12. 2017 

Skutečně 
uhrazené 
splátky 

nájemného 
z finančního 

pronájmu  
k 31. 12. 2016 

Rozpis částky budoucích 
plateb dle faktické doby 
splatnosti k 31. 12. 2017 

Popis 
Termíny/ 
Podmínky 

Splatné do 
jednoho roku 

Splatné po 
jednom roce 

Os. 
automobil  681 456,00 482 698,00 

312 334,00 
170 364,00 28 394,00 

       

 

16. VÝNOSY 

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

 2017 2016 
 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 
Výnosy za vlastní výrobky 49 120 39 982 42 630 34 718 

Výnosy z prodeje služeb 11 204 142 10 791 93 

Výnosy za zboží 1 051 1 299 1 648 1 544 
Ost.výnosy za běžnou činnosti 2 565 0 1 656 0 

Výnosy celkem 63 940 41 423 56 725 36 355 

 

Převážná část výnosů společnosti za rok 2017 je soustředěna na 5 hlavních zákazníků v automobilovém a 
strojírenském odvětví (za rok 2016 byla struktura hlavních odběratelů stejná). 

17. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2017 2016 

 Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
statutárních a 

dozorčích orgánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
statutárních a 

dozorčích orgánů 
Průměrný počet zaměstnanců 78 5 78 5 

Mzdy 26 417  808 25 143 938 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 8 272  7 883  

Ostatní 586  547  

Osobní náklady celkem 35 275 808 33 573 938 

 
 

18. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

Společnost běžně prodává výrobky spřízněným stranám. 

 V roce 2017 dosáhl tento objem prodeje 7 080 tis. Kč (v roce 2016 6 175 tis. Kč). 
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Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. 12. 2017 činily 872 tis. Kč  

(k 31. 12. 2016   873 tis. Kč). 

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. 
V roce 2017 činily nákupy 1 373 tis. Kč (k 31. 12. 2016 1 364 tis. Kč).  

K 31. 12. 2017 eviduje společnost krátkodobé závazky vůči spřízněným stranám ve výši 109 tis. Kč  

(k 31. 12.  2016   198  tis. Kč) 

. 

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12. V tis. Kč 

Služby 2017 2016 

Povinný audit účetní závěrky 70 85 

 

20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

Dne 28. 3. 2018 byly orgány společnosti doplněny takto: 

Mgr. PaeDr. Zdenka Durďáková – členství v představenstvu 
Ing. Danuše Kavková – členství v DR 
Zdeněk Charvát – členství v DR. 
 

  21. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH  

     Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. 

     Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto (v tis. Kč):  

 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Peníze v hotovosti a ceniny 45 73

Účty v bankách 16 121 6 421

Debetní zůstatek běžného účtu zahrnutý v běžných bankovních úvěrech 0 0

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku 0 0

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 16 166 6 494
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22. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti je uveden v samostatné příloze   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne:    
   

Jméno a podpis  

statutárního orgánu společnosti: 
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VRL Praha a.s. 
 

Zpráva o vztazích  
 

2017 
 
 
 

I.  
Úvod 

 
Zpracovatelem zprávy je VRL Praha a.s., se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, 

PSČ: 10200, IČ: 45272905, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1461. Zpráva o vztazích, zpracovaná statutárním orgánem ve 
smyslu § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů (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. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
  

II.  
Struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob a 

prostředky ovládání  
 

Ovládaná osoba (zpracovatel zprávy) 
VRL Praha a.s. 
IČ: 45272905 
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 10200 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1461 
základní kapitál ovládané osoby ve výši 112,534.000,- Kč je rozdělen na 112.534 ks akcií o 
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 
(dále jen „ovládaná osoba“) 
 
Ovládající osoba 
PRASLAV, spol. s r.o., 
IČ: 48038776 
se sídlem Praha 10, Horní Měcholupy, Janovská 376, PSČ 109 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15416 
(dále jen „ovládající osoba“) 
 
Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou 
 
1) TVD-Technická výroba, a.s. 

IČ: 26252937 
se sídlem: Rokytnice č.p. 203, PSČ 763 21 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3610  



 
2) MAROTTO, s.r.o. 

IČ: 25505424 
se sídlem: Rokytnice č.p. 164, PSČ 763 21  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28653   
 

3) PGI MORAVA, s.r.o. 
IČ: 25526464 
se sídlem: Slavičín, Ševcovská 598, PSČ 763 21  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30562   
 

4) AG STAVING, s.r.o. (do 9.2.2017) 
IČ: 60749393 
se sídlem: Slavičín-Hrádek, Nádražní 170, PSČ: 76321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19088   
 

5) ROZAM, s.r.o. 
IČ: 25505581 
se sídlem: Rokytnice č.p. 164, PSČ: 76321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28656   

 
Struktura vztahů 
Ovládající osoba je vlastníkem akcií o jmenovité hodnotě ve výši 51,34 % základního 
kapitálu ovládané osoby (zpracovatele). 
 
Členové ovládající osoby či osoby jim blízké osobně působí v orgánech ovládané osoby 
a/nebo v orgánech ostatních osob ovládaných stejnou ovládající osobou. 
 
Úloha ovládané osoby 
Úlohou ovládané osoby je především vývoj, výroba a prodej v odvětví strojírenského 
průmyslu. Hlavním předmětem podnikání je vývoj, výroba a prodej ložisek a související 
průmyslové činnosti jako kovoobráběčství, galvanizérství, leštění kovů apod. V rámci 
koncernu nemá ovládaná osoba žádnou zvláštní úlohu. 
 
Způsob a prostředky ovládání 
V ovládané osobě je ovládající osoba vlastníkem akcií o jmenovité hodnotě ve výši 51,34 % 
základního kapitálu ovládané osoby (zpracovatele). 
 
Ovládání společnosti (zpracovatele zprávy) je vykonáváno prostřednictvím osobního 
působení členů ovládající osoby v orgánech ovládané osoby a v orgánech ostatních osob 
ovládaných stejnou ovládající osobou. 

 
 

III. 
Přehled jednání učiněných v roce 2017 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 

 



V roce 2017 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob 
učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahující 10% vlastního kapitálu ovládané osoby. 
 
 

IV. 
Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 

 
 V předmětném účetním období, tj. v kalendářním roce 2017, nebyla mezi ovládanou a 
ovládající osobou uzavřena žádná smlouva. 
 
 

V. 
Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou 
 

 
A. TVD-Technická výroba, a.s. 
 
1. V předmětném účetním období, tj. v kalendářním roce 2017 
, byly mezi ovládanou osobou a společností TVD-Technická výroba, a.s. uzavřeny tyto 
smlouvy: 
 
a)  Na základě rámcové smlouvy o dodávkách zboží č. 3-410-04/03 uzavřené dne 
6.10.2003 mezi ovládanou osobou jako prodávajícím a společností TVD - Technická výroba, 
a.s. jako kupujícím byly uzavřeny dílčí kupní smlouvy, jejichž předmětem byly dodávky 
zboží - výrobků ovládané osoby do společnosti TVD – Technická výroba, a.s. Dodávky 
probíhaly za podmínek sjednaných ve výše uvedené rámcové smlouvě. Společnost TVD - 
Technická výroba, a.s. zaplatila sjednanou kupní cenu. Ke každé uzavřené kupní smlouvě byl 
vystaven zvláštní daňový doklad, který obsahoval specifikaci dodaného zboží a dohodnutou 
kupní cenu. Celková suma kupních cen za rok 2017 činila částku ve výši 5,579.718,- Kč 
(vč. DPH). Ovládané osobě z těchto smluv nevznikla žádná škoda. 
 
b) Mezi ovládanou osobou jako kupující a společností TVD-Technická výroba, a.s. jako 
prodávající byla dne 31.8.2017 uzavřena rámcová kupní smlouva o dodávkách obědů, jejímž 
předmětem sjednání podmínek pro dodávky obědů do provozovny ovládané osoby 
v Rokytnici. Podmínky byly sjednány na úrovni podmínek obvyklých podmínek v obchodním 
styku. Na základě této smlouvy ovládaná osoba za sjednanou cenu odebrala od společnosti 
TVD - Technická výroba, a.s. obědy za celkovou kupní cenu 52.955,- Kč, včetně DPH. 
Daňové doklady byly vystavovány měsíčně. Ovládané osobě z těchto smluv nevznikla žádná 
škoda. 
 
c) Mezi ovládanou osobou jako kupující a společností TVD-Technická výroba, a.s. jako 
prodávající byly uzavírány jednotlivé kupní smlouvy, jejímž předmětem byl nákup materiálu 
a součástí pro výrobu ložisek, ze strany ovládané osoby. Podmínky nákupu byly sjednány na 
úrovni obvyklých podmínek pro dodávky zboží. Na základě těchto smluv pak byly prováděny 
jednotlivé dodávky, za které ovládaná osoba zaplatila sjednanou kupní cenu. Ke každé 
uzavřené kupní smlouvě byl vystaven zvláštní daňový doklad, který obsahoval specifikaci 
dodaných součástí a dohodnutou kupní cenu. Celková suma kupních cen činila za rok 2017 
částku 16.911,- Kč (vč. DPH). Ovládané osobě z těchto smluv nevznikla žádná škoda.   
 



 
d) Mezi ovládanou osobou jako objednatelem a společností TVD-Technická výroba, a.s. 
jako dopravcem byly uzavírány jednotlivé smlouvy o přepravě, jejímž předmětem byla 
přeprava materiálu a výrobků dle potřeb ovládané osoby. Podmínky přepravy byly sjednány 
na úrovni obvyklých podmínek pro přepravu zboží. Na základě těchto smluv pak byly 
prováděny jednotlivé přepravy, za které ovládaná osoba zaplatila sjednanou cenu. Ke každé 
uzavřené smlouvě o přepravě byl vystaven zvláštní daňový doklad, který obsahoval 
specifikaci přepravy a dohodnutou cenu za přepravu. Celková suma cen za přepravu činila za 
rok 2017 částku 174.651,- Kč (vč. DPH). Ovládané osobě z těchto smluv nevznikla žádná 
škoda   
 
e) Mezi ovládanou osobou jako objednatelem a společností TVD-Technická výroba, a.s. 
jako zhotovitelem byly uzavírány ústní smlouvy o dílo, jejichž předmětem bylo provedení 
prací pro ovládanou osobu. Podmínky byly sjednány úrovni podmínek obvyklých podmínek 
v obchodním styku. Ke každé uzavřené smlouvě o dílo byl vystaven zvláštní daňový doklad, 
který obsahoval specifikaci díla a ceny za dílo. Celková suma cen za díla za rok 2017 činila 
částku ve výši v celkové výši 26.345,- Kč (vč. DPH). Ovládané osobě z těchto smluv 
nevznikla žádná škoda.   
 
2. V předmětném účetním období, tj. v kalendářním roce 2017, nebyly mezi ovládanou 
osobou a společností TVD - Technická výroba, a.s. učiněny žádné jiné právní úkony, přijata 
nebo uskutečněna v zájmu, popř. na popud, společnosti TVD - Technická výroba, a.s. žádná 
opatření ani nebyla ovládanou osobou poskytnuta ve prospěch společností TVD - Technická 
výroba, a.s., žádná plnění (vyjma plnění ze smluv uvedených pod bodem 1.), která by se 
týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby. 
 
B. Společnost PGI MORAVA, s.r.o. 
 
1. V předmětném účetním období, tj. v kalendářním roce 2017, byly mezi ovládanou 
osobou a společností PGI MORAVA, s.r.o. uzavřeny tyto smlouvy: 
 
a) Mezi ovládanou osobou jako objednatelem a společností PGI MORAVA, s.r.o. jako 
zhotovitelem byly uzavírány ústní smlouvy o dílo, jejichž předmětem bylo provedení prací 
pro ovládanou osobu. Podmínky byly sjednány úrovni podmínek obvyklých podmínek 
v obchodním styku. Ovládaná osoba zaplatila společnosti PGI MORAVA, s.r.o. sjednanou 
cenu za provedení tohoto díla v celkové výši 8.658,- Kč (vč. DPH). Ovládané osobě z těchto 
smluv nevznikla žádná škoda.   
 
b) Mezi ovládanou osobou jako prodávajícím a společností PGI MORAVA, s.r.o. jako 
kupujícím byly uzavírány jednotlivé kupní smlouvy, jejímž předmětem byl prodej výrobků 
společnosti PGI MORAVA s.r.o. Podmínky prodeje byly sjednány úrovni obvyklých 
podmínek pro dodávky zboží. Na základě těchto smluv pak byly prováděny jednotlivé 
dodávky, za které společnost PGI MORAVA s.r.o. zaplatila sjednanou kupní cenu. Ke každé 
uzavřené kupní smlouvě byl vystaven zvláštní daňový doklad, který obsahoval specifikaci 
dodaných součástí a dohodnutou kupní cenu. Celková suma kupních cen činila za rok 2017 
částku ve výši 1,500.234,- Kč (vč. DPH). Ovládané osobě z těchto smluv nevznikla žádná 
škoda.   
 
2. V předmětném účetním období, tj. v kalendářním roce 2017, nebyly mezi ovládanou 
osobou a společností PGI MORAVA s.r.o. učiněny žádné jiné právní úkony, přijata nebo 



uskutečněna v zájmu, popř. na popud, společnosti PGI MORAVA s.r.o. žádná opatření ani 
nebyla ovládanou osobou poskytnuta ve prospěch společností PGI MORAVA s.r.o. žádná 
plnění (vyjma plnění ze smluv uvedených pod bodem 1.), která by se týkala majetku 
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby. 
 
C. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou 
 
 V předmětném účetním období, tj. v kalendářním roce 2017, nebyla mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavřena žádná smlouva. 
 

V předmětném účetním období, tj. v kalendářním roce 2017, nebyly mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní 
úkony, přijata nebo uskutečněna v jejich zájmu, popř. na jejich popud žádná opatření ani 
nebyla ovládanou osobou poskytnuta ve prospěch ostatních osob ovládaných stejnou 
ovládající osobou žádná plnění, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby. 
 
 

VI. 
Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů propojených osob,  

související rizika 
 

Ze vztahů uzavřených mezi propojenými osobami nemá zpracovatel zprávy 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.  
 
 

VII. 
Závěr 

 
Zprávu o vztazích zpracovalo představenstvo společnosti VRL Praha, 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 k ověření auditorovi a 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. 
 
 

V Praze dne 28.3.2018 
 
 
 
 

_________________________________________ 
za představenstvo společnosti VRL Praha a.s. 
Petr Polách a Jiřina Bartáková, členové představenstva 


