Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2011
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A.

Základní údaje o emitentovi
Obchodní jméno:

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,
akciová společnost
Lípová 15, 120 44 Praha 2
1.1.1994
akciová společnost

Sídlo:
Datum založení:
Právní forma:
Předmět podnikání:
• Pivovarnictví a sladovnictví
• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní činností je:
a) výzkumná činnost v oblasti přírodních a technických věd
b) výroba piva a sladu
c) vyhodnocování vzorků pro výrobu nápojů
d) poradenská činnost v oblasti technické a technologické výroby sladu, chmele, piva a
ostatních nápojů
e) poradenská činnost v oblasti měřící a regulační techniky
f) hostinská činnost
g) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
h) organizování výstav
i) provoz cestovní kanceláře
j) vedení vědeckotechnické knihovny
k) vydavatelská činnost l) daňové poradenství
l) činnost technických poradcův oblasti potravinářství
m) vyhodnocování kvality zemědělských plodin
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2383
IČ: 60193697
•

•
•

•

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchod. Zák. Jediným
zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR, se sídlem Praha 2,
Rašínovo nábř. 42, na který přešla část majetku státního podniku Pivovary a
sladovny s.p. VTOS, se sídlem Praha 2 Lípová 15, IČO 16446, ve smyslu § 11
odst. 3 zák.č.91/1991 Sb. ve znění zák. č.92/1992 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 18.11.1993
bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a
dozorčí rady.
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno
cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské
listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním
projektu státního podniku Pivovary a sladovny s.p. VTOS č. 15068.
Akciová společnost v rozsahu převedeného majetku přebírá práva a povinnosti
státního podniku Pivovary a sladovny s.p. VTOS.
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Organizační struktura
Organizační struktura společnosti je definována v Organizačním řádu, vydaném
dne 4.7.1996. Tento dokument byl revidován 1.7.2007. Nové organizační schéma
specifikovalo nové organizační členění. Vedení společnosti – ředitel, finanční manažer,
obchodní manažer, manažer pro výzkum. Dne 5.10. 2010 schválilo představenstvo
Strategii VÚPS pro období 2011 až 2013, jejíž součástí je změna v organizační
struktuře – pozice obchodního ředitele byla zrušena a byla vytvořena pozice manažera
rozvojových projektů, která lépe reflektuje zaměření činnosti ústavu. Manažeři řídí
jednotlivé útvary, oddělení a střediska. Realizace projektů je zajišťována
prostřednictvím řešitelů a projektových týmů.

Charakteristika činnosti a postavení na domácím a zahraničním trhu
Předmětem podnikání společnosti „Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,
a.s.“ je především výzkumná činnost v oblasti základního a aplikovaného výzkumu pro
pivo a slad, poradenská činnost v oblasti technické a technologické výroby sladu, piva a
ostatních nápojů, vyhodnocování vzorků pro výrobu nápojů a obchodní činnost,
zajišťovaná v rámci oddělení služeb.
Podrobná zpráva o činnosti jednotlivých oddělení VÚPS, a.s. je obsahem
„ROČENKY 2012“ (zprávy o činnosti Výzkumného
ústavu pivovarského a
sladařského, a.s. za rok 2011). Tato zpráva je na vyžádání akcionářů k dispozici v sídle
společnosti.
Veškeré dokumenty a materiály uváděné v této Výroční zprávě jsou k dispozici
k nahlédnutí v sídle společnosti, Lípová 15, Praha 2, u tajemníka a.s. Ing. Věry
Hönigové.
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B. Údaje o základním kapitálu
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 69 055 ks akcií s nominální
hodnotou 1000 Kč na majitele ISIN CZ 0005082750 . Základní kapitál společnosti je
plně splacen.
Akciové účasti ve společnosti
Akcionáři s účastí větší než 1 % na základním kapitálu
ks akcií

%

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pivovary Staropramen, a.s
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Pivovar Polička a.s
Pivovar Černá Hora
Pivo Praha s.r.o.
Budějovický Budvar, n.p.
Budějovický měšťanský pivovar a.s.
O S T A T N Í (815 akcionářů)

22 740
14 938
5 984
5 410
3 833
3 703
3 703
2 444
2 098
4 202

32,94
21,63
8,66
7,83
5,55
5,36
5,36
3,54
3,04
6,09

CELKEM

69 055

100,00

•
•
•
•
•
•

cenné papíry opravňující uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické papíry
nebyly vydány
emitent není součástí koncernu
navýšení kapitálu nebylo zvažováno
akcie nezakládající podíl na základním kapitálu nejsou
osoby, které emitenta ovládají, jsou uvedeny v tabulce akcionářů větších než
1%
osoby s podílem hlasovacích práv větších než 5 % jsou uvedeny v tabulce
akcionářů s účastí větší než 1 %
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C.

Údaje o cenných papírech

a) Právním základem pro vydané emise cenných papírů je zakladatelská listina ze dne
18.11.1993, sepsaná ve formě notářského zápisu (viz str. 3 této zprávy).
b) Základní jmění společnosti je rozděleno na 69 055 ks akcií s nominální hodnotou
1000 Kč na majitele ISIN: CZ 000 5082750
Akcie mají zaknihovanou podobu a jsou registrovanými cennými papíry. Práva
spojená se zaknihovanými akciemi na majitele vykonává osoba vedená v zákonem
stanovené evidenci cenných papírů v Praze, pokud zákon nestanoví jinak.
Převoditelnost těchto akcií není omezena.
RM-SYSTÉM, a.s. jako organizátor veřejného trhu s cennými papíry podle zákona
č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPC“)
rozhodl ve správním řízení zahájeném dne 18.7.2001 podle § 18 odst. 1 a § 46
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen „správní řád“), ve znění
pozdějších předpisů takto:
Na základě ustanovení čl. II. bodu 1 zákona č. 362/2000 Sb., § 78a odst. 1 ZCP a č.
29 odst. 1. písm. g) Tržního řádu se vylučují z obchodování na veřejném trhu
organizovaném společností RM-SYSTÉM, a.s. cenné papíry společnosti Výzkumný
ústav pivovarský a sladařský, a.s. se sídlem Lípová 15, 120 44 Praha 2 IČ:
0060193697, druhu akcie, v zaknihované podobě, ve formě na doručitele, ISIN:
CZ0005082750, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s počtem kusů 69 055 o celkovém
objemu 69 055 000,- Kč, a to ode dne 22.12.2001
c) Dosud jsme nebyli plátci daně sražené z výnosu cenných papírů.
d) Způsob převodu cenných papírů je řešen ve stanovách společnosti článek 8c, takto:
Akcionář, který získá buď sám, nebo společně s jinými osobami jednáním ve shodě
podíl na hlasovacích právech společnosti, který mu umožňuje ovládnutí společnosti,
je povinen do 60 dnů ode dne, který následuje po dnu, v němž akcionář tento podíl
získal nebo překročil, učinit nabídku převzetí všem majitelům akcií této společnosti.
Tato povinnost zaniká, pokud akcionář ve stejné lhůtě sníží svůj podíl na
hlasovacích právech pod rozsah, který založil jeho povinnost dle tohoto odstavce,
nebo tím, že převedl akcie na jinou osobu s cílem nevykonávat sám ani
prostřednictvím jiných osob rozhodující vliv ve společnosti. Zánik povinnosti je
v obou případech podmíněn rozhodnutím Komise pro cenné papíry na základě
písemné žádosti akcionáře. To neplatí, jestliže byly akcie převedeny na osobu,
kterou akcionář ovládá nebo, která ovládá akcionáře nebo se kterou akcionář jedná
ve shodě, anebo se kterou je majetkově nebo osobně propojen, a to i v případě, že
byla takto přenechána dispozice s hlasovacími právy. Podrobná pravidla a výjimky
při plnění této povinnosti stanoví zákon, v konkrétním případě rozhoduje na žádost
akcionáře Komise pro cenné papíry.
Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které získají nebo zcizí podíl na hlasovacích
právech spojených s registrovanými akciemi společnosti v rozsahu 5 %, 10 %, 15
%, 20 %, 30 %, jedné třetiny, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, dvou třetin, 70 %, 75
%, 80 %, 90 % a 95 %, je povinna do tří pracovních dnů poté, co se o této
skutečnosti dověděla nebo dovědět mohla, podat písemné oznámení společnosti,
Komisi pro cenné papíry a Středisku cenných papírů. Oznamovací povinnost nemá
majitel zaknihovaných akcií, pokud je jeho podíl na hlasovacích právech
zjistitelných z evidence Střediska cenných papírů a majitel těchto akcií uzavřel se
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Střediskem cenných papírů smlouvu o tom, že bude plnit jeho oznamovací
povinnost ve vztahu ke společnosti a Komisi pro cenné papíry. Oznamovací
povinnost nemá majitel akcií, který je ovládanou osobou, pokud ovládající osoba
splní jeho oznamovací povinnost při plnění své oznamovací povinnosti. Podrobný
postup a důsledky nesplnění oznamovací povinnosti stanoví zákon.
Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch
údajích o své osobě, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů a v zákonem
stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za
jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.
e) RM systém
f) Akcie nejsou obchodovány na zahraničních trzích.
g) Pokud budou v budoucnu vypláceny výnosy z cenných papírů, bude tato transakce
realizovaná prostřednictvím KB Praha.
Další údaje o akciích
Úplný popis všech práv vyplývajících z akcie.
(1) S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Hlas je nedělitelný.
(2) Hlasuje se hlasovacími lístky obsahující identifikační znak akcionáře. Hlasovací
lístky jsou vybírány sčitateli hlasů.
(3) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů,
pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.
(4) Valná hromada rozhoduje vyšší většinou při schvalování usnesení v těchto
případech:
a) dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů při
aa) rozhodnutí o změně stanov,
ab) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti
proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií,
ac) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních akcií,
b) dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů každého druhu akcií při
ba) rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
bb) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
c) tříčtvrtinovou většinou přítomných akcionářů mající akcie, jichž se týká
ca) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
cb) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
cc) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
cd) rozhodnutí o zrušení registrace (veřejné obchodovatelnosti) akcií,
d) tříčtvrtinovou většinou přítomných akcionářů každého druhu akcií
da) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání
vyměnitelných nebo prioritních akcií,
db) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování
nových akcií podle § 204a ObchZ,
dc) rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ) a její změny,
dd) rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ) a její
změny,
de) rozhodnutí o schválení zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
df) rozhodnutí o fúzi (schválení smlouvy o fúzi),
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(5)

(6)

(7)

(8)

dg) rozhodnutí o rozdělení společnosti (schválení projektu sloučení)
s rovnoměrným výměnným podílem akcií,
e) souhlas tříčtvrtinové většiny mimo stojících společníků je vyžadován při
ea)rozhodnutí o změně podmínek týkajících se výše vyrovnání nebo odškodnění
ze smlouvy o převodu zisku nebo z ovládací smlouvy,
eb) rozhodnutí o zrušení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku,
f) souhlas 90 % všech akcionářů je vyžadován při
fa) rozhodnutí o rozdělení společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem
akcií,
g) souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit je vyžadován při
rozhodování o spojení akcií.
Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné
hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo
hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, ani
k hlasovacím právům, která nevykovává obchodník s cennými papíry nebo podle §
183b odst. 4 zákona.
Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo
a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního
kursu,
b) rozhoduje-li valná hromada o jeho peněžitém vkladu,
c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda s ním nebo s osobou, s níž jedná ve
shodě má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk, ledaže jde o
smlouvu týkající se přeměny společnosti, smlouvu o převodu zisku nebo o
ovládací smlouvu, smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části nebo smlouvu
o nájmu podniku nebo jeho části, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě,
má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti při
výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje
rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti,
d) pokud porušil povinnost učinit povinnou nabídku převzetí při ovládnutí
cílové společnosti, pokud porušil oznamovací povinnost,
e) v jiných případech stanovených zákonem.
Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém
představenstvem společnosti. O návrzích včetně protinávrhů se hlasuje v pořadí tak,
jak byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávrhu nebo dalších návrzích
k téže věci se již nehlasuje. Technické podmínky hlasování upravuje jednací a
hlasovací řád valné hromady.
Záležitosti, které nebyly zařazeny do uveřejněného pořadu jednání valné hromady,
lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti
(1) Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění rezervního fondu podle těchto
stanov. O rozdělené zbylé části rozhoduje valná hromada. Valná hromada může
rozhodnout zejména o výplatě dividend akcionářům, výplatě tantiém členům
představenstva a dozorčí rady, dotaci rezervního fondu v souladu se stanovami,
dotaci sociálního fondu, zvýšení základního kapitálu, úhradě či ponechání
nerozděleného zisku do příštích období.
(2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, jeli vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo by
v důsledku zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou
jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení
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základního kapitálu a zvýšený kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné
účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku a dále tu část rezervního fondu nebo ty
rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plněním
akcionářům.
(3) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je
hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o
povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o
nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může
použít podle svého uvážení.
(4) Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti
dividendy, místo a způsob výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným
zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
(5) O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit
z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti popř. snížením základního
kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo
nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání
ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let.
Vznik práva na dividendu + přednostní právo na úpis
(1) Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 178 ObchZ na podíl ze zisku
společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku
schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií
ke jmenovité hodnotě všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti
dividendu přijatou v dobré víře.
(2) Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na
upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení
likvidačního zůstatku spojené jinak s akcií. Okamžikem účinnosti převodu
samostatně převoditelného práva ztrácí akcionář vůči společnosti nárok na plnění
odpovídající právu, které převedl. Přijme-li akcionář následně takové plnění, má se
za to, že to tak neučinil v dobré víře.
h) Počet akcií umístěných mezi veřejností.
Viz údaje o základním kapitálu této zprávy.
i) Veřejná nabídka převzetí akcií emitenta.
Nebyla v běžném nebo předcházejícím účetním roce realizována.
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D. Údaje o činnosti
a) Údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta
Předmětem podnikání společnosti „Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. je
především výzkumná činnost v oblasti základního a aplikovaného výzkumu pro pivo
a slad, poradenská činnost v oblasti technické a technologické výroby sladu, piva a
ostatních nápojů a obchodní činnost.
b) Údaje o tržbách v posledních dvou letech účetních období jsou uvedeny v bodě E
(údaje o majetku a finanční situaci emitenta)

Přehled výnosů podle činností v roce 2011

Kvasný průmysl – časopis
Výzkumná činnost
Kontrolní činnost
Technologické poradenství
Služby – komise
Prodej výrobků a zboží
Nájemné z bytových i nebytových
prostor včetně služeb
Prodej majetku,aktivace majetku
Kurzové zisky
Dotace-rostlinná výroba
Granty
Podpora na VZ
Podpora na VC
Bankovní úroky, opr.pol.,mim.výnosy
Soudní poplatky, úroky z prodlení
Celkem

Výzkumná činnost
Ostatní

10

tis. Kč

%

879
10 344
12 113
588
1 317
1 049

1,43
16,81
19,69
0,96
2,14
1,71

7 222
1 225
38
841
10 958
6 100
8 419
407
19
61 519

11,74
1,99
0,06
1,37
17,81
9,92
13,69
0,66
0,03
100,00

v tis. Kč

v%

38 567
22 952

62,69
37,31

Hlavní finanční ukazatele roční zprávy emitentů
veřejně obchodovatelných cenných papírů
Stav k 31.12. (v tis. Kč)

2009

2010

2011

1.

Aktiva celkem

62 647

66 550

59 897

2.

Pohledávky celkem

14 772

12 952

13 769

0

0

0

Z toho dlouhodobé pohledávky

3.

Vlastní jmění

48 277

48 451

48 633

4.

Základní jmění

69 055

69 055

69 055

5.

Závazky celkem

7 382

8 732

6 511

6.

Emise dluhopisů

0

0

0

7.

Hodnota vlastního jmění
připadajícího na akcii,podíl.list
podílového fondu

699

701

704

8.

Hospodářský výsledek

125

174

182

c)
Sídlo organizační složky podniku emitenta, která se podílí alespoň 10 % na
celkovém obratu nebo výrobě či službách.
-

Hlavní sídlo a.s. je Lípová 15, 120 44 Praha 2, organizační složka podílející
se významnou měrou na celkovém obratu je Sladařský ústav se sídlem v Brně,
Mostecká 7.
Účetnictví obou pracovišť je společné.

-

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem
Budova Lípová 15 – Praha 2
Zastavěná plocha:
606 m2
Účetní hodnota:
3 993 tis Kč
Reálná cena (dle znaleckého
Posudku z r. 1997:
25 275 tis Kč
Budova Korunní 106 – Praha 10
Zastavěná plocha:
Účetní hodnota:
Reálná cena (znalecký
posudek z r. 1996):

20 468 tis Kč

Budova Mostecká 7 – Brno
Zastavěná ploch:
Účetní hodnota:
Reálná cena (odhad):

639 m2
10 927 tis Kč
17 220 tis Kč

899 m2
3 487 tis Kč
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d)

Oblast těžby nerostných surovin – netýká se a.s.

f)
Zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta má užitný vzor a patent na
výrobu koncentrátu mladiny. Jedná se o výrobek ve formě prášku, ze kterého je možno
po rozpuštění ve vodě a přidání pivovarských kvasinek vyrobit (po průběhu hlavního
kvašení a dokvašování) velmi kvalitní pivo plzeňské typu.
Provedené investice v posledních 3 letech
2009

laboratorní přístroje + SW

1 859 tis. Kč

2010

laboratorní přístroje + varna

2 018 tis. Kč

2011

laboratorní přístroje

1 932 tis. Kč

i)
Výše jmenované investice byly realizovány v tuzemsku a financovány z vlastních
zdrojů a z úvěru.
j) V roce 2006 nám byla poskytnuta Institucionální podpora pro studium obsahových
látek ječmene a chmele z MŠMT na kapitálové výdaje ve výši 12 985 tis. Kč na
pořízení laboratorních přístrojů a zařízení (tato zařízení nejsou odepisována, jsou
vedena pouze v operativní evidenci majetku).
V roce 2009 byla na kapitálové výdaje čerpána Institucionální podpora v rámci
Výzkumného záměru poskytovatele MŠMT ve výši 934 tis. Kč.
V roce 2010 bylo využito na pořízení investičního majetku 623 tis. Kč
z Institucionální podpory MŠMT – Výzkumný záměr a dále ze zdrojů EU byla pořízena
varna v hodnotě 5 148 tis. Kč
V roce 2011 bylo využito na pořízení investičního majetku 312 tis. Kč
z Institucionální podpory MŠMT (chemiluminesenční detektor).
Úvěrové zatížení v Kč (dlouhodobý investiční úvěr):
Rok

Roční splátka úvěru

Zbývá uhradit

2009

3 133 200

3 682 175

2010

3 098 200

583 975

2011

583 975

0

K přerušení podnikání nedošlo.
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Poznámka

Průměrný počet zaměstnanců rozdělený podle činnosti:

Výzkum
Ostatní
Celkem

2008

2009

2010

2011

44
22
66

47
19
66

45
19
64

44
16
60

Plán hospodaření - výhled
v tis. Kč
Očekávané výsledky za 2006
2007
2008
rok
64 410 62 398 66 804
Náklady
64 562 62 565 66 972
Výnosy
152
167
168
Zisk před zdaněním

2009

2010

2011

2012

72 675
72 833
158

67 740
67 907
167

66 184
66 359
175

61 330
61 510
180

Komentář k vývoji finančního hospodaření
-

Komentář k vývoji zisku:
Plánovaný zisk pro rok 2011 byl 175 tis. Kč. Skutečný dosažený zisk je ve výši
182 tis. Kč.
-

Komentář k vývoji pohledávek:
Pohledávky z obchodního styku ve výši 10 549 tis. Kč tvoří 76,61 % z celkových
krátkodobých pohledávek, z čehož 4 387 tis. jsou pohledávky ve lhůtě splatnosti.

Žádná dividenda na akcii za poslední tři účetní období nebyla.
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14

15

16

17

18
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F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta
Od 13. června 2003 provedla ŘVH tyto změny v představenstvu a dozorčí radě:
Představenstvo:
Jméno:
bydliště
dat. naroz.
Ing. Jan Hlaváček
předseda předst.
K Starým Valům 15
24.11.1953
Plzeň, okres Plzeň-město
RNDr. Karel Kosař, CSc. místopředseda předst. Brno, Vránova 175
12.7.1951
okres Brno-město
.
Ing. Ivo Kaňák
člen představenstva
Skalice č.p. 372
25.6.1961
okres Frýdek-Místek
Ing. Věra Hönigová
člen představenstva
Praha 4, 146 00-Újezd
6.7.1950
u Průhonic, K Sukovu 128
Ing. Jan Klášterský
člen představenstva
Česká Lípa, 470 01
30.6.1956
Boženy Němcové 2971
Ing. Josef Tolar
člen představenstva
České Budějovice
30.8.1942
M. Chlajna 12
Mgr. Roman Novotný
člen představenstva
Prostějov
26.8.1964
Sídliště Svobody 18/63
Dozorčí rada.
Mgr. David Šťastný

předseda dozorčí rady Valtice, okres Břeclav
Střelecká 729
Ing. Jiří Chaloupka
člen dozorčí rady
Holandská 3
Znojmo
Ing. Vratislav Psota, CSc. člen dozorčí rady
Valtická 3, Brno

25.12.1974
8.11.1974
3.3.1953

Od 20.1.2004 provedla MŘVH, po odstoupení Mgr. Davida Šťastného
a Ing. Jiřího Chaloupky tyto změny v dozorčí radě:
Dozorčí rada:
Ing. Libor Svoboda

předseda dozorčí rady Malešická 1861/13
Praha 3
Ing. František Sobotka
člen dozorčí rady
Na Vyhlídce 191
Příbram
Ing. Vratislav Psota, CSc. člen dozorčí rady
Valtická 3, Brno,

31.12.1962
3.2.1974
3.3.1953

Od 4.6.2004 provedla ŘVH tyto změny v dozorčí radě: byli odvoláni: Ing. Libor
Svoboda (předseda dozorčí rady) a Ing. František Sobotka (člen).
Dozorčí rada:
Ing. Jaroslav Novák

předseda dozorčí rady Pod Valem 355/7
Praha 10
Ing. Bogdan Kaszper
člen dozorčí rady
Lidická 793
Třinec
Ing. Vratislav Psota, CSc. člen dozorčí rady
Valtická 3, Brno
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7.8.1948
17.12.1975
3.3.1953

Od 10.6.2005 provedla ŘVH tyto změny v představenstvu a dozorčí radě:
Byli odvoláni: PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Jan Klášterský
člen představenstva
Byli zvoleni: PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Zdeněk Ouředník
člen představenstva

Česká Lípa, 470 01
Boženy Němcové 2971
Španielova 1253/92
Praha 6 – Řepy

Byli odvoláni: DOZORČÍ RADA
Ing. Jaroslav Novák
předseda dozorčí rady Pod Valem 355/7
Praha 10
Ing. Bogdan Kaszper
člen dozorčí rady
Lidická 793
Třinec
Ing. Vratislav Psota, CSc.
člen dozorčí rady
Valtická 3, Brno
(za zaměstnance)
Byli zvoleni: DOZORČÍ RADA
Ing. Jiří Chaloupka
člen dozorčí rady
Ing. Petr Tomášek

člen dozorčí rady

Ing. Vladimír Kellner, CSc. člen dozorčí rady
(za zaměstnance)
předseda dozorčí rady
od 11.7.2005

Holandská 3
Znojmo
Starosedlský Hrádek 48
262 72 Březnice
Makovského 1177
Praha 6 – Řepy

30.6.1956
21.12.1950

7.8.1948
17.12.1975
3.3.1953

8.11.1974
31.1.1971
12.1.1949

Od 5.12.2006 provedla MŘVH tyto změny v představenstvu:
Stávající člen představenstva Ing. Zdeněk Ouředník odstoupil ze své funkce ke dni 17.10.2006
a ke stejnému dni představenstvo kooptovalo za člena představenstva Ing. Bohumíra Páleníka.
Odstoupil:
Ing. Zdeněk Ouředník

člen představenstva

Španielova 1253/92
Praha 6 – Řepy

21.12.1950

Byl zvolen:
Ing. Bohumír Páleník

člen představenstva

Dreyerova 639
Praha 5

12.11.1952

Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem:
RNDr. Karel Kosař, CSc.

ředitel

VÚPS, a.s.
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Od 5.9.07 byly provedeny změny složení představenstva:
Rezignace členů představenstva:
Ing. Bohumír Páleník
Ing. Věra Hönigová
Kooptace nových členů představenstva:
Ing. Robert Kužela
člen představenstva
198 00 Praha 9 - Černý most

Generála Janouška 900/15

Ing. Václav Spůra
člen představenstva Přechodní 1328/10
140 00 Praha 4 – Krč
Provedené změny budou potvrzeny nejbližší valnou hromadou.

4.8.1969
24.9.1949

Dne 6.6.2008 se konala valná hromada, kde byly potvrzeny a odhlasovány změny ze dne
5.9.2007 ve složení volených orgánů. Dále byly odhlasovány následující změny:
PŘEDSTAVENSTVO:
Dne 6.6.2008 rezignoval člen představenstva Ing. Václav Spůra
Nově byl zvolen člen představenstva Ing. Petr Janík
DOZORČÍ RADA:
Dozorčí rada – rezignovali Ing. Jiří Chaloupka
Ing. Petr Tomášek
Do dozorčí rady byli zvoleni Ing. Václav Spůra
JUDr. Ing. Zdeněk Radil
Stav volených orgánů společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Žaloba, která byla podána zástupcem PGRLF na neplatnost valné hromady ze dne
6.6.2008, byla zamítnuta. Závěry této valné hromady jsou tedy platné.
Tato valná hromada změnila složení statutárních orgánů tak, že namísto původních
členů představenstva, kteří buď požádali o uvolnění z funkce nebo jimž funkční období
uplynulo :
Ing. Věra Honigová, Ing. Bohumír Páleník, Ing. Václav Spůra
byli nově zvoleni
Ing. Robert Kužela, Ing. Petr Janík
A ohledně členů dozorčí rady namísto původních členů:
Ing. Jiří Chaloupka, Ing. Petr Tomášek,
byli zvoleni
Ing. Václav Spůra, JUDr. Ing. Zdeněk Radil

22

Dne 5.3. 2010 se konala mimořádná valná hromada na které byly na návrh
akcionáře Podpůrný a garanční rolnický fond a lesnický fond, a.s. (PGRLF) za členy
představenstva společnosti zvoleni ing. Martin Karban, nar. 21.8. 1967, bytem Kunice 86,
PSČ 251 63 a Ing. Vladimír Suchý, nar. 14.11. 1952, bytem Praha 7, Veletržní 840/17,
PSČ 170 00.
Řádná valná hromada dne 11.6. 2010 odvolala člena představenstva Ing. Roberta
Kuželu, nar. 4.8. 1969, Generála Janouška 900/15, PSČ 198 00 a zvolila za člena
představenstva Ing. Zdenka Luxe, nar. 21.7. 1972, bydliště Za Rybníkem 615, Jesenice,
PSČ 252 42.
Dne 3.8. 2010 proběhly volby zástupce zaměstnanců do dozorčí rady VÚPS.
Ve volbách zvítězil Ing.Vratislav Psota, CSc nar. 3.3. 1953, bydliště Valtická 3, Brno
město a nahradil tak Ing. Vladimíra Kellnera, CSc po uplynutí pětiletého funkčního
období.

Všechny peněžité i naturální příjmy a tantiémy, které přijali v minulém roce statutární
orgány, jejich členové a členové dozorčí rady a ředitelé od emitenta a od společnosti emitentem
ovládaných:
Souhrnná výše plnění
Z toho odměny členů představenstva
Z toho odměny členů dozorčí rady

1 980 tis. Kč
1 620 tis. Kč
360 tis. Kč

(schváleno ŘVH 1 980 tis. Kč)

Počet akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a
ředitelů společnosti:
Dvě akcie
Druh a rozsah činnosti statutárních orgánů v obchodech mimo předmět podnikání
emitenta
není známo
Celková výše nesplacených úvěrů nebo půjček, které emitent poskytl statutárním
orgánům
žádné
Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu
nejsou
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G. Údaje o vývoji činnosti
Hlavní aktuální tendence v poskytovaných službách i prodeji jsou stejné jako v předcházejícím
období.

H.

Údaje o osobách od povědných za výroční zprávu a ověření
účetní závěrky
Management společnosti (stav k 31.12.2011)
- ředitel:

RNDr. Karel Kosař, CSc.

621 00 Brno
Vránova 175

12.7.1951

Ing. Vladimíra Janečková

158 00 Praha 5

15.7.1957

- finanční manažer:
Černochova 1071/3
- manažer pro výzkum

Ing. Věra Hönigová

120 00 Praha 2

6.7. 1950

Mánesova 1408/62
Ing. Věra Hönigová zastávající funkci tajemníka představenstva a.s., odpovídá za
celkovou strukturu výroční zprávy, Ing. Vladimíra Janečková, finanční manažer, za
uvedené ekonomické údaje.
Auditor Ing. Václav Vokatý, číslo osvědčení 568
Bydliště - 108 00 Praha 10, Počernická 58/512, RČ 520530/194
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2
IČ 60193697, DIČ CZ60193697
e-mail: janeckova@beerresearch.cz, telefon: 224900140

ZPRÁVA
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011

Tato zpráva se vydává v souladu s ustanovením § 66 a odst. 9) zákona 513/91 Sb., Obchodní
zákoník.
1) Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., (dále jen VÚPS) je součástí konsolidačního
celku, ve kterém mateřskou společností je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,
IČ 49241494 (dále jen PGRLF). Ke dni 31.12.2008 vlastnil 32,94% akcií VÚPS.
2) Dalšími osobami ve skupině ovládané PGRLF jako mateřskou organizací jsou:
-

ZNN Nový Jičín, a.s. IČ 47675781
Výstaviště České Budějovice, a.s. IČ 60827475
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Praha IČ 26162539

3) Mezi VÚPS a PGRLF jako ovládajícím osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva ve smyslu §
66a odst. 7) Obchodního zákoníku a nebyla uzavřena ani smlouva o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami PGRLF.
4) Mezi osobami spojenými v konsolidačním celku PGRLF nebyly v posledním účetním období
uzavřeny žádné smlouvy ani právní úkony nebo opatření v zájmu nebo na popud třetích osob,
ani uskutečněna ovládanou osobou.
5) Další ovládaná osoba z konsolidačního celku PGRLF neposkytla VÚPS, ani nepřijala od VÚPS
plnění. Společnosti VÚPS jako ovládané osobě nevznikla výhoda ani majetková újma ve
smyslu vymezeném § 66a odst. 8) Obchodního zákoníku.
V Praze 19.2.2012

Ing. Vladimíra Janečková
finanční manažer VÚPS
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Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti,
které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly
vynechány.

-----------------------------RNDr. Karel Kosař, CSc.
ředitel a.s.

---------------------------Ing. Vladimíra Janečková
finanční manažer a.s.
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---------------------------------Ing. Věra Hönigová
tajemník představenstva a.s.
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