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Ing. František Krček 
generální ředitel

projekty výrazně vzrostl podíl 
segmentu výroba na tržbách 
společnosti na téměř 26 %. 
Přispívá k tomu i nabíhající 
kontejnerový program, v jehož 
rámci bude ŠKODA JS a.s. 
dodávat obalové soubory 
vlastního designu pro obě 
české jaderné elektrárny, 
pokračují dodávky kontejnerů 
do zahraničí. Významná je také 
výroba řídicích a regulačních 
prvků pro reaktory typu VVER. 
Byly zahájeny práce na výrobě 
dvou sad vnitřních částí tlakové 
nádoby jaderného reaktoru 
EPR 1600 MW pro společnost 
Framatome s určením pro 
jadernou elektrárnu Hinkley 
Point C ve Velké Británii.

V roce 2019 byly zahájeny kroky 
směřující k optimalizaci procesů 
nabídkového řízení i vlastní 
realizace. ŠKODA JS a.s. směřuje 
k nové definici pravomocí 
i odpovědnosti. Nestačí 

přicházet s novými technickými 
řešeními a výrobky, je nutno 
potenciál projektantů, 
technologů, dělníků a dalších 
profesí úspěšně prodat na trhu. 
V roce 2019 byla ve ŠKODA JS a.s. 
i proto uskutečněna organizační 
změna v úseku Obchod, úsilí 
bylo zesíleno ve třech klíčových 
regionech – západní, střední  
a východní Evropa. Zároveň 
byl do Obchodu převeden útvar 
Business Development, jehož 
úkolem je vyhledávat a vytvářet 
obchodní příležitosti mimo 
naše dlouhodobé partnery 
a také v nových segmentech 
energetiky. 

Tým společnosti ŠKODA JS a.s. 
v roce 2019 opět prokázal, 
že díky kontinuitě působení 
v oboru zvládá nejnovější 
technologie i výzvy odvětví. 
Je z čeho čerpat v dalších 
obdobích. Rád bych poděkoval 
představitelům našeho 

akcionáře, akciové společnosti 
OMZ B.V., za účinnou podporu, 
ocenil vstřícný přístup 
bankovních institucí, které 
poskytovaly důležité finanční 
služby v souvislosti s rozvojem 
našich obchodních aktivit 
především v zahraničí, rovněž 
děkuji všem našim obchodním 
partnerům a subdodavatelům. 
Děkuji všem zaměstnancům naší 
společnosti za jejich příkladnou 
práci, za zodpovědný přístup 
k plnění pracovních úkolů,  
za úspěšné úsilí, kterým jsme 
přispěli k posílení naší značky.

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení akcionáři, 
vážení obchodní 
partneři, vážené 
kolegyně a vážení 
kolegové,

rok 2019 byl dalším v řadě 
úspěšných roků společnosti 
ŠKODA JS a.s. Dokazují to nejen 
finanční výsledky, ale zejména 
také skutečnost, že ŠKODA JS a.s. 
si uchovala a upevnila vedoucí 
pozici v sektoru jaderného 
strojírenství v ČR a v Evropě, 
opětovně prokázala svou 
kompetenci a kredibilitu. 
Navázala na aktuální projekty 
a na nových přesvědčila o tom, 
že trvale rozvíjí své schopnosti 
a špičkové know-how. 

Dle mezinárodních účetních 
standardů (IFRS) dosáhla  
ŠKODA JS a.s. tržeb z prodeje 
výrobků a služeb téměř  
4,7 miliardy korun a zisku před 
zdaněním přes 244 miliónů 
korun. V obou ukazatelích jsou 
výsledky lepší než v roce 2018, 
u tržeb o téměř 15 %, u zisku 
téměř o 4 %.

Dobré výsledky roku 2019 
byly podmíněny aktivní 
akviziční prací v předchozích 
letech. Stejně tak v roce 2019 
vyhledávala ŠKODA JS a.s. nové 
příležitosti a projekty. Byly 
podepsány nové zakázky na 
příští období za 3,2 miliardy 
korun. Pevnou pozici 
společnosti na mezinárodním 
poli potvrzuje i klíčový podíl 

exportu na dosažených 
výsledcích. Vývoz zařízení 
a služeb dosáhl hodnoty přes  
3,2 miliardy korun a na 
celkových výkonech se podílel 
téměř 68 %. ŠKODA JS a.s. kromě 
ČR dodávala do 12 zemí, nejvyšší 
podíl měly tradičně Slovensko 
a Ukrajina, následovány 
Maďarskem.  

Významnou událostí byla  
fúze s dosavadní 100%  
dceřinou společností  
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.  
ŠKODA JS a.s. měla vedle toho na 
Slovensku rovněž organizační 
složku, prostřednictvím které 
vykonávala část podnikatelské 
činnosti na Slovensku. 
Z ekonomického a obchodního 
hlediska bylo proto vhodné 
sloučit veškeré podnikání  
na Slovensku do jedné entity. 
Vznikla samostatná divize 
Slovensko, do níž se nyní 
soustředí veškeré tamní aktivity 
současné i perspektivní a která 
by mohla přispět i k plnění 
našich případných nových 
závazků v sousedních zemích, 
například v Maďarsku. 

Nespornou výhodou společnosti 
nadále zůstává její pevné 
rozkročení ve třech segmentech, 
tedy v inženýringu, výrobě  
a servisu. Může tak dle 
aktuálních potřeb do značné 
míry alokovat své kapacity  
dle požadavků trhu a klienta. 
Svým zákazníkům může 
poskytnout komplexní dodávky 
zařízení, prací a služeb dle 
vývojové etapy jejich 

projektu. Prací na projektech 
spojených s vyřazováním  
JE Jaslovské Bohunice  
ŠKODA JS a.s. prokázala 
své schopnosti i v etapě 
decommissioningu elektráren. 

V roce 2019 se opět na výsledcích 
společnosti nejsilněji, více 
než 49 %, podílel inženýring. 
Klíčovým pro tento segment 
a celou společnost zůstal 
projekt „Dostavba 3. a 4. bloku 
jaderné elektrárny Mochovce“ 
na Slovensku, kde se přibližuje 
do závěru příprava spouštění 
3. bloku a pokračují práce 
na dokončování 4. bloku. 
K výsledkům přispěly i úspěšně 
završené či pokračující 
projekty záměny systému 
řízení maďarské JE Paks 
a modernizace ukrajinských 
jaderných elektráren. 

Na téměř čtvrtinu vzrostl podíl 
segmentu servis. ŠKODA JS a.s. 
stále rozšiřuje spektrum 
zajišťovaných činností při 
údržbě šesti českých jaderných 
bloků v Dukovanech a Temelíně, 
které jsou poskytovány na 
základě rámcové smlouvy 
se společností ČEZ, a. s., 
na poskytování údržby 
a oprav zařízení primárního 
okruhu. Rok 2019 přinesl 
i výzvy v podobě nových 
úkolů, například úpravy 
rozvodů napájecí vody 
v parogenerátorech JE Dukovany 
a JE Temelín.

V souladu se strategií 
společnosti a aktuálními 
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Patříme  
mezi lídry evropské jaderné energetiky. 
Jsme součástí její historie.  
Znalosti a zkušenosti si předáváme  
z generace na generaci.
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■    Zařízení pro jaderné elektrárny 
typu VVER a RBMK

■    Zařízení pro jaderné elektrárny 
typu PWR a BWR

■    Zařízení pro výzkumné reaktory

■    Zařízení pro skladování použitého 
jaderného paliva

■    Řízení odstávek zařízení 
reaktorovny

■    Údržba a opravy zařízení 
reaktorovny

■    Modernizace zařízení reaktorovny

■    Řízení/prodlužování životnosti 
zařízení reaktorovny

■    Akreditovaná materiálová 
laboratoř

■    Provozní kontroly hlavního 
zařízení reaktorovny

■    Autorský dozor při revizích 
a opravách reaktoru

■    Zkušebny

Výroba Servis

Strategické obory

Patříme mezi lídry evropské 
jaderné energetiky. Jsme součástí 
její historie, znalosti a zkušenosti 
si předáváme z generace na 
generaci. Jsme tým odborníků, 
pracujeme s pokročilými 
technologiemi a naše tři pilíře  
– inženýring, výroba a servis nám 
dávají široký záběr v rámci 
celého životního cyklu elektrárny. 
Neustále inovujeme a posouváme 
sebe a jaderné strojírenství 
kupředu.

Jsme silou jaderného 
strojírenství

■    Výstavba jaderných bloků  
typu VVER

■    Dodávky a modernizace řídicích 
systémů bloků jaderných 
elektráren

■    EPC projekty

■    Výpočtové analýzy  
pro jaderné elektrárny

■    Projekční činnosti

■    Potrubní systémy v energetice

■    Owner’s engineer činnosti

■    Mezisklady použitého paliva

■    Výstavba výzkumných a školních 
reaktorů

■    Klasická energetika

Inženýring

Představení 
společnosti
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Zavádíme moderní
technologie 3D tisku a virtuální 

reality do praxe. Virtuální realitu 
jsme využili přímo na jaderné 

elektrárně Dukovany k nácviku 
opravy svarů na potrubí  

u parogenerátoru. 
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ŠKODA JS a.s. – finanční a provozní ukazatele dle CAS

tis. Kč 2017 2018 2019
Aktiva = Pasiva (netto) 3 814 088 4 191 672 4 241 592
Stálá aktiva  (netto) 611 163 608 989 673 792
Oběžná aktiva  (netto) 3 178 406 3 566 865 3 551 778
Zásoby  (netto) 1 423 181 1 958 496 1 884 481

Pohledávky  (netto) 1 137 307 1 277 388 1 361 482

Finanční majetek  (netto) 617 918 330 981 305 815

Ostatní aktiva  (netto) 24 519 15 818 16 022

Vlastní kapitál 1 794 706 1 802 146 1 979 559
Cizí zdroje 1 765 487 2 147 456 1 911 873
Rezervy 429 695 331 260 297 098

Závazky 1 335 792 1 816 196 1 614 775

Úvěry 0 0

Ostatní pasiva 253 895 242 070 350 160

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb 4 500 935 3 865 338 4 491 410
Export   2 788 310 2 714 904 3 411 799

Provozní výsledek hospodaření 450 653 256 587 231 178
Výsledek hospodaření za účetní období 314 793 124 282 163 148

Výsledek hospodaření před zdaněním 402 561 201 468 204 004

Průměrný počet pracovníků* 1 014 1 025 1 101

*průměrný přepočtený stav

Výše uvedené finanční informace vycházejí z účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti  
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku. Z důvodu fůze společnosti ŠKODA JS a.s. s dceřinou společností ŠKODA SLOVAKIA a.s.  
došlo ke změně údajů Rozvahy za rok 2018.

Tržby na zaměstnance dle IFRS 
(v tis. Kč)

Produktivita práce z přidané hodnoty 
dle IFRS (v Kč/zaměstnance)

Rentabilita tržeb (ROS)
Zisk po zdanění / Tržby dle IFRS (v %)

4 109

3 678

4 240

1 116 574

1 048 019

1 085 518

6,2

3,6

4,3

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Finanční a provozní výsledky  
ve zkratce

ŠKODA JS a.s. – finanční a provozní ukazatele dle IFRS

tis. Kč 2017 2018 2019
Aktiva = Pasiva (netto) 3 479 156 3 672 482 3 970 314
Dlouhodobá aktiva (netto) 659 274 712 071 1 156 434
Oběžná aktiva (netto) 2 819 882 2 960 411 2 813 880
Zásoby (netto) 162 509 470 431 350 385

Pohledávky (netto) 1 763 711 1 818 342 1 883 779

Finanční majetek (netto) 639 408 330 981 305 815

Ostatní aktiva (netto) 254 254 340 657 273 901

Vlastní kapitál 1 976 607 1 990 127 2 145 880
Cizí zdroje 1 502 549 1 682 355 1 824 434
Rezervy 258 267 196 404 137 460

Závazky 694 733 1 143 233 1 375 933

Úvěry 0 13 192 0

Ostatní pasiva 549 549 329 526 311 041

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb 4 655 851 4 137 904 4 668 782
Export   3 195 418 2 826 527 3 173 538

Osobní náklady 890 856 938 004 938 005

Provozní zisk (EBIT) 374 222 241 017 257 150
Zisk za účetní období 290 350 150 950 199 498

Zisk před zdaněním 373 722 235 205 243 990

Průměrný počet pracovníků* 1 133 1 125 1 101
Produktivita práce z přidané hodnoty 
= EBIT + osobní náklady / prům. počet pracovníků (Kč/zaměstnance)

1 116 574 1 048 019 1 085 518 

*průměrný přepočtený stav

Výše uvedené finanční informace vycházejí z účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti  
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

Tržby z prodeje zboží, výrobků  
a služeb dle IFRS (v tis. Kč)

Zisk před zdaněním dle IFRS 
(v tis. Kč)

Export dle IFRS 
(v tis. Kč)

4 655 851

4 137 904

4 668 782

373 722

235 205

243 990

3 195 418

2 826 527

3 173 538

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019
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Inženýring

Inženýring je jedním z nosných pilířů našeho podnikání. Zajišťování komplexních dodávek v energetice 
patří zároveň mezi obory velmi obtížné. Za dlouhodobý úspěch naší společnosti v této oblasti vděčíme 
všestranné připravenosti našeho týmu po odborné i manažerské stránce, jeho schopnosti propojit již 
získané znalosti s ochotou hledat nová řešení a jeho vůlí překonávat překážky.

Dostavba  
3. a 4. bloku  
JE Mochovce
Hlavním obchodním  
případem v tomto segmentu  
je projekt „Dostavba  
3. a 4. bloku jaderné elektrárny 
Mochovce“ na Slovensku, kde 
je naše společnost dodavatelem 
důležitých provozních systémů 
elektrárny – technologie 
primárního okruhu, 
transportně-technologické 
části, spojovacího potrubí, 
vložených chladicích okruhů, 
části systému kontroly 
a řízení a dílen údržby. Jde 
o současnou největší zakázku 
v oblasti inženýringu, která pro 
společnost znamenala a stále 
znamená velký přínos v oblasti 
udržování a rozvíjení cenných 
zkušeností při zvládání velkých 
investičních projektů. 

V roce 2019 byly na 3. bloku 
dokončeny fáze projekčních 
prací, dodávek, montáže 
i neaktivního spouštění. 
Úspěšné absolvování etapových 
programů studené (3P201) 
a horké hydrozkoušky (3P203) 
potvrdilo vysokou kvalitu námi 
zajišťovaných montážních prací. 
Program horké hydrozkoušky 
probíhal začátkem roku 2019 při 

teplotách a tlacích rovnajících 
se podmínkám běžného provozu 
a horká hydrozkouška byla 
úspěšně ukončena v březnu 
2019. Ihned poté byl zahájen 
etapový program tzv. rozšířené 
revize (3P204), který formálně 
stále probíhá, neboť fakticky 
končí až samotným zavezením 
paliva, které je zcela v režii 
investora. Zavezení paliva do 
reaktoru 3. bloku je investorem 
předpokládáno ve 2. kvartálu 
roku 2020, čímž se zároveň 
zahájí fáze fyzikálního 
a energetického spouštění. 
Po úspěšném zkušebním 
144hodinovém chodu budou 
práce na 3. bloku zcela ukončeny 
a blok bude předán zákazníkovi 
milníkem předběžného  
převzetí (PAC).

Na 4. bloku pokračovaly 
činnosti směřující k dokončení 
montážních prací a k zahájení 
stavebních zkoušek. V roce 
2020 proběhnou investorem 
dlouho odkládané proplachy 
potrubních systémů, na které 
naváže demontáž provizorií 
pro proplachy, montáž na 
projektový stav a ukončení 
stavebních zkoušek. Následně 
začne sekvence neaktivních 
testů a etapových programů, 
stejně jako tomu bylo u 3. bloku.

V závěru roku 2019 investor 
sdělil změnu předpokládaných 
termínů dokončení 3. a 4. bloku 
a stanovil předběžné nové 
termíny pro převzetí díla, a to  
5. 11. 2020 pro 3. blok a 28. 4. 2022 
pro 4. blok, což představuje další 
dvouletý posun oproti aktuálně 
smluvním termínům. Smluvní 
dodatek spojený s prodloužením 
termínů je ve fázi projednávání 
a předpokládáme jeho podepsání 
během letošního roku.

V roce 2019 pokračovala ŠKODA JS 
v poskytování specialistů 
pro investora v klíčových 
disciplínách (inženýring, 
plánování, licenční podpora, 
stavebně-montážní práce 
a spouštění). Platnost kontraktů 
na expertní podporu byla 
smluvními dodatky prodloužena 
v souladu s termíny dostavby. 

Havarijní snížení 
tlaku v kontejnmentu 
Cílem projektu havarijního 
snížení tlaku v kontejnmentu 
je zvýšit bezpečnost čtyř 
ukrajinských jaderných 
elektráren (Záporožská, 
Rovenská, Chmelnická  
a Jižněukrajinská). Projekt patří 
do řady post-fukušimských 
opatření a jeho cílem je 



14 Roční zpráva ŠKODA JS a.s. 2019 | 15

Tato prověrka dopadla výtečně. 
Tým odborníků ŠKODA JS na 
systémy řízení úspěšně ukončil 
zkoušky systémů a po uvedení 
do provozu v září 2019 bylo nové 
zařízení předáno do užívání 
konečnému zákazníkovi  
JE Metsamor. V probíhajícím 
garančním období se prokazuje, 
že záměr projektu, kterým 
je zvýšení spolehlivosti 
a bezpečnosti provozu 
Arménské jaderné elektrárny,  
se podařilo naplnit. 

Modernizace 
zavážecích strojů na 
Záporožské jaderné 
elektrárně
Projekt zahrnuje dodávku 
a instalaci nového řídicího 
systému včetně pracovní 
a televizní tyče zavážecích 
strojů na 3., 4. a 5. bloku 
Záporožské jaderné elektrárny 
na Ukrajině. ŠKODA JS realizuje 
zakázku ve spolupráci 
s ruskou společností Komtech 
a ukrajinskou firmou Norma. 
Veškeré zařízení se kompletuje 
na speciálně uzpůsobeném 
pracovišti v Reaktorové hale 
společnosti ŠKODA JS, kde 
probíhají společné zkoušky FAT 
(Factory acceptance test) za 
účasti zákazníka. V současné 
době bylo dodáno zařízení pro 
3. a 4. blok elektrárny, kde je 
zařízení již nainstalováno. 
Zkoušky zařízení 5. bloku jsou 
plánovány na první polovinu 
roku 2020.

Doplnění důležitých 
měření do PAMS2 
a PAMS3
Na jaderné elektrárně Dukovany 
probíhá projekt modernizace 
pohavarijního monitorovacího 
systému PAMS, kde je v rámci 
zvyšování bezpečnosti 
elektrárny doplňováno měření 
radiační kontroly. Projekt 
úspěšně probíhá ve spolupráci 
se společnostmi VF, a.s., 
FRAMATOME a ZAT a.s.  
Po ukončení dílčích částí 
projektu, které se týkaly 
tvorby dokumentace, byly 
v roce 2019 zdařile realizovány 
práce na instalaci a uvedení 
modernizovaného zařízení  
1. bloku do provozu.

Výměna separátorů 
na JE Temelín 

V roce 2019 realizovala ŠKODA JS 
projekt výměny separátorů TG12 
na jaderné elektrárně Temelín. 
V roli dodavatele pro společnost 
Balcke-Dürr se ŠKODA JS podílí 
na důležitých inženýrských 
činnostech projektu, jako jsou 
zajištění vstupního 3D modelu, 
vypracování a předání dílčích 
projektových vstupů, zajištění 
montáže včetně její projekční 
a technologické přípravy 
a další podpůrné činnosti. Fáze 
projektu plánovaná do roku 
2019 byla úspěšně ukončena, 
samotná instalace nového 
zařízení proběhne v roce 2020 
na druhém bloku a v roce 2021 
na prvním bloku.

předejít riziku přetlakování 
a následného poškození 
kontejnmentu reaktoru.  

ŠKODA JS ve spolupráci 
s hlavním subdodavatelem 
FRAMATOME úspěšně dodala 
všechna zařízení pro instalaci 
systémů na 11 ukrajinských 
výrobních blocích. V současné 
době postupně probíhá 
montáž, která je plánována do 
poloviny roku 2021. ŠKODA JS 
vykonává supervizi montáže 
systémů a přímo řídí montážní 
a svařovací práce hlavní tlakové 
nádoby každého systému.

Záměna systému 
kontroly a řízení  
JE Paks
Tato rozsáhlá modernizační 
akce „na klíč“ navazuje na 
sérii investičních projektů 
v oboru systémů kontroly 
a řízení jaderných elektráren 
typu VVER. ŠKODA JS vystupuje 
v roli generálního dodavatele, 
je autorem koncepčního řešení 
i zpracovatelem Basic a Detail 
Designu.

Účelem projektu je nahradit 
původní systém řízení výkonu 
reaktoru (RCS), systém řízení 
regulačních tyčí reaktoru (RRCS) 
včetně systému vypínačů (RTB) 
novým digitálním zařízením.  
V roce 2019 byla úspěšně 
ukončena modernizace i na 
posledním, čtvrtém bloku 
elektrárny, kdy bylo v březnu 
úspěšně uvedeno do provozu 

a bezpečnosti provozu při 
snížení provozních nákladů. 
Na začátku roku byla úspěšně 
dokončena instalace a uveden 
do provozu poslední ze čtyř 
úvodních velkých dílčích 
celků. Během roku bylo 
vyprojektováno, vyrobeno 
a uvedeno do provozu dalších 
šest dílčích celků, z toho dva 
v odstávkách bloků a čtyři za 
provozu bloků v kampani. Po 
uvedení do provozu probíhá 
tvorba dokumentace skutečného 
stavu zařízení v projekčním 
systému AxsysEngine 
a kompletace průvodní 
technické dokumentace 
k předání do archivu zákazníka. 
Obnovované zařízení je dalším 
modernizačním krokem, 
kterým ŠKODA JS přispěla 
k bezpečnému a plynulému 
provozu JE Dukovany.

Modernizace 
systémů kontroly 
a řízení na  
Arménské JE
V červnu 2019 byla zahájena 
instalace zařízení na projektu 
záměny systémů řízení 
regulačních tyčí reaktoru (RRCS) 
a části systému havarijních 
ochran včetně systému vypínačů 
(RTB) na Arménské jaderné 
elektrárně (dále také jako 
JE Metsamor). Tento projekt 
dokonale prověřil schopnosti 
ŠKODA JS řídit investiční 
projekty v prostředí mimo 
území a legislativu EU. 

nové nainstalované zařízení. 
Ve zkušebním provozu se 
na zprovozněných blocích 
potvrzuje bezpečnost 
a spolehlivost dodaného 
zařízení. Projekt bude ukončen 
v roce 2021 po provedení 
unifikace postupně dodaného 
zařízení na jednotlivých blocích.

Na projektu využívá ŠKODA JS 
širokého záběru znalostí 
a zvládnutých procesů tak, aby 
hlavní parametry projektu byly 
úspěšně a včas dosaženy.  To 
zahrnuje tvorbu koncepčního 
technického řešení, činnosti 
související se zajištěním souhlasu 
maďarského jaderného dozoru 
a rozsáhlé integrační činnosti 
sjednocující jednotlivé technické 
prvky a dodávky do funkčního 
celku, stanovení a sledování 
strategie zkoušek i supervizní 
činnosti v průběhu montáže 
a uvádění zařízení do provozu. 
Toto vše v mezinárodním 
prostředí při zapojení českých 
dodávek společnosti ZAT a.s., 
a činností prováděných 
maďarskými společnostmi 
MVM OVIT Zrt, Konkoly es Kis, 
Innomatrix, Scadanet a MTA EK.

Rekonstrukce 
podružných 
rozvaděčů na  
JE Dukovany
V roce 2019 pokračoval rozsáhlý 
modernizační projekt na jaderné 
elektrárně Dukovany, jehož 
cílem je zvýšení spolehlivosti 
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aplikovány v rámci činností 
spojených s tvorbou 
bezpečnostní dokumentace 
v projektu dolicencování paliva 
s průměrným obohacením 
4,76 % 235U pro JE Dukovany 
pro provoz hlavních výrobních 
bloků na výkonu 1444 MWt. 
Následně pak byly vyvinuté 
postupy a metodiky aplikovány 
ve víceletém projektu využívání 
výkonových rezerv JE Dukovany. 
Cílem projektu je ověření 
provozu hlavních výrobních 
bloků JE Dukovany na zvýšeném 
výkonu 1475 MWt. V neposlední 
řadě pak byly v daném roce 
stejné postupy a metodiky 
aplikovány rovněž v projektu 
přípravy bezpečnostní provozní 
dokumentace pro nově zaváděný 
typ paliva označovaný jako PK3+ 
na JE Dukovany. Společným 
jmenovatelem pro tyto činnosti 
je dosažení optimálního 
provozu hlavních výrobních 
bloků JE Dukovany na dlouhých 
15měsíčních palivových cyklech.  

Dále byly úspěšně realizovány 
ucelené soubory ročních 
činností spojené s provozní 
podporou JE Temelín 
a operativní podporou  
JE Dukovany. V rámci těchto 
projektů byly provedeny 
podpůrné činnosti spojené 
s vyhodnocením stávajících 
palivových kampaní, 
optimalizací a návrhem 
budoucích palivových vsázek. 

Ve spojení s divizí Servis, 
oddělení Diagnostika, pak 
bylo provedeno každoroční 

vyhodnocování reaktorových 
měření a hodnocení průtoku 
reaktorem v reálném provozu 
primárního okruhu hlavních 
výrobních bloků JE Dukovany 
a JE Temelín. Ve spolupráci 
s divizí Servis se výpočtová 
oddělení podílejí na projektu 
stanovení koeficientů 
hydraulického odporu na novém 
typu palivové kazety PK3+. 
V roce 2019 naplno proběhly 
činnosti spojené s přípravou 
experimentálních stendů, na 
které budou navazovat vlastní 
experimentální měření, jež 
simulují  termohydraulické 
podmínky primárního okruhu, 
a to na plných parametrech 
technologie VVER 440. 

Odbor Výpočty se dále značnou 
měrou podílel na realizaci 
významných projektů 
společnosti ŠKODA JS v rámci 
spolupráce napříč ostatními 
divizemi společnosti.

Ve spolupráci s divizí 
Slovensko se konkrétně 
jednalo o výpočtovou podporu 
pevnostních výpočtů v rámci 
předávání skutečných stavů 
ocelových konstrukčních 
celků koncovému zákazníkovi 
Slovenské elektrárne, a.s., na 
projektu dostavby JE Mochovce. 

Pro divizi Výroba zajišťoval 
odbor Výpočty podporu 
jednotlivých konstrukčních 
oddělení a úspěšně se podílel 
na vývoji stendu inspekce 
palivových souborů pro  
JE Temelín. Další významná 

výpočtová podpora 
byla poskytnuta na poli 
pevnostních výpočtů a výpočtů 
podkritičnosti prováděných 
v rámci součinnosti oddělení 
Pevnost a Radiační bezpečnost 
na dodávce rezervních 
skladovacích mříží pro 
Rovenskou JE. V tomto 
období v rámci dodávek pro 
mezinárodní projekt ITER 
probíhala intenzivní spolupráce 
na poli pevnostních výpočtů 
s konstrukčním vývojem. 

Odbor Výpočty byl zapojen 
také do projektu rekonstrukce 
polárního jeřábu na 
Jižněukrajinské JE a poskytl 
výpočtovou podporu  v oblasti 
hodnocení normálních 
provozních zatížení a při 
hodnocení seizmické odolnosti 
tohoto konstrukčního celku. 

V rámci realizace 
kontejnerového programu 
společnosti ŠKODA JS se odbor 
Výpočty intenzivně zapojil do 
procesu sestavení podkladů 
pro licencování transportně 
skladovacích kontejnerů ŠKODA 
pro JE Dukovany a JE Temelín.

Dlouhodobá 
spolupráce odboru 
Výpočty se 
společností ČEZ, a. s. 

Odbor Výpočty z divize 
Inženýring a SKŘ se v roce 2019 
významnou měrou podílel na 
realizaci zakázkové náplně 
společnosti ŠKODA JS.  
Na těchto činnostech v oblasti 
inženýringu se podílela všechna 
oddělení odboru Výpočty  
- Fyzika, Termohydraulika, 
Radiační bezpečnost a Pevnost. 

V roce 2019 odbor Výpočty 
úspěšně pokračoval ve smluvně 
uzavřených víceletých 
projektech se společností 
ČEZ, a. s., které jsou výhradně 
výpočetního a vývojového 
charakteru, a to jak z pohledu 
implementace nových metodik 
do výpočtových procesů, tak 
i z pohledu vývoje vlastních 
softwarových (SW) produktů. 
SW produkty jsou dlouhodobě 
provozovány a vyvíjeny dle 
aktuálních potřeb provozovatele 
jaderných bloků v České 
republice. V rámci projektů 
jsou tak souhrnně poskytované 

služby, které významně 
přispívají k efektivnímu řízení 
palivového cyklu pro  
JE Dukovany. V průběhu 
vývojových činností byla 
úspěšně ukončena další 
část víceletého projektu 
zaměřeného na vývoj metodik 
a softwarových aplikací 
zaměřujících se na zavedení 
nových postupů do průmyslové 
praxe, a to jak pro reaktory typu 
VVER 1000, tak i pro reaktory 
typu VVER 440.

V roce 2019 byly vyvíjené 
postupy a metodiky reálně 
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bylo demontováno, a naskytla 
se tak jedinečná příležitost 
naskenovat stavební část, která 
je za provozu zcela nedostupná.

Laserscan byl realizován za 
pomoci nového skeneru Leica 
RTC360. Celkový čas jednoho 
skenu (pořízení mračna bodů  
+ fotografií v HDR kvalitě) s 
tímto novým přístrojem trvá 
necelých 5 minut, což umožnuje 
zrychlení, zefektivnění 
a zkvalitnění práce. 

Během skenovacích prací 
byla zachycena skoro celá 
technologie a stavební část 
vodní elektrárny Hněvkovice. 
Celkem bylo na této elektrárně 
provedeno 173 skenů.

Projekce systémů 
kontroly a řízení 
(SKŘ)
Náhrada systému řízení 
regulačních tyčí reaktoru 
(RRCS) pro JE Paks

V roce 2019 ŠKODA JS ve 
spolupráci s firmou ZAT a.s. 
zpracovala prováděcí projekt 
(Detail Design) v celém 
rozsahu retrofitu pro 4. blok 
jaderné elektrárny Paks včetně 
tužkopisu a dokumentace  
As Built. Pokračovaly také 
práce na Detail Designu pro 
sjednocení systémů pro 1. až 
4. blok JE Paks. Ve spolupráci 
s maďarskými firmami byla 
vydána projektová dokumentace 
pro simulátor určený pro školení 
obsluhy.

Modernizace systémů kontroly 
a řízení na JE Dukovany

Pro pohavarijní systém PAMS 
kategorie 2, 3 probíhaly práce 
na projektové a realizační 
dokumentaci jednotlivých 
dílčích celků pro 1. a 4. blok 
JE Dukovany. Byla zahájena 
realizační fáze této zakázky, 
pro kterou byla předána 
dokumentace skutečného 
provedení a průvodně-technická 
dokumentace.

Pro projekt Obnovy systému 
kontroly a řízení pokračovaly 
dokončovací práce na všech 
čtyřech blocích. V rámci těchto 
činností byla vydaná projektová 
a realizační dokumentace 
jednotlivě pro každý blok včetně 
dokumentace skutečného 
provedení.

3D model zařízení primárního okruhu 
jaderné elektrárny VVER 440.

Projekce strojní 
a prostorová 
koordinace
Modernizace polárního 
mostového jeřábu  
na 1. a 2. bloku  
Jižněukrajinské JE 

V roce 2019 pokračovaly 
projekční práce spojené 
s modernizací mechanické  
části polárního jeřábu, kde 
hlavní částí dodávky je nová 
jeřábová kočka se zdvihy 160 t  
a 2 x 80 t. Součástí modernizace 
je i dodávka nových zdvihacích 
a pojezdových mechanismů 
kočky hlavního zdvihu 400 t. 
Hlavní zdvih bude v rámci 
modernizace vybaven novým 
lanovým bubnem s havarijní 
brzdou, novými lany a otočnou 
kladnicí. Dále budou nahrazeny 
mechanismy otáčení mostu 
polárního jeřábu, vodicí 
kolejnice pro kabelový shrnovací 
systém a budou navrženy 
a dodány speciální nákladové 
a manipulační prostředky pro 
možnost demontáže a montáže.

Hlubinné ukládání  
– konec palivového cyklu

ŠKODA JS se dlouhodobě 
spolupodílí také na samotném 
konci palivového cyklu. Jedná 
se především o projekční 
a konstrukční činnosti spojené 
s hlubinným ukládáním 
radioaktivních odpadů.

V roce 2019 pokračovala 
ŠKODA JS v projektu Výzkum 
a vývoj ukládacího obalového 
souboru pro hlubinné ukládání 
vyhořelého jaderného paliva. 
Cílem je kompletně navrhnout 
úložný obalový soubor pro 
hlubinné ukládání použitého 
jaderného paliva z reaktorů 
VVER 440 a dodat pro Správu 
úložišť radioaktivních odpadů 
(SÚRAO) vzorek tohoto úložného 
obalového souboru. V průběhu 
projektu byl zakomponován 
i současný vývoj ukládacího 
obalového souboru pro  
palivo z reaktorů VVER 1000 
tak, aby vnější průměr obou 
úložných obalových souborů 
mohl být totožný, a tím 
mohlo dojít ke zlevnění 
celého procesu hlubinného 
ukládání. Součástí projektu 
jsou rozsáhlé a dlouhodobé 
korozní výzkumy a výpočtová 
ověření konceptu ukládacího 
obalového souboru z hlediska 
stínění, pevnosti, dosahovaných 
teplot a seizmicity. Dalším z cílů 
projektu je definování a ověření 
technologie výroby ukládacího 
obalového souboru, především 
pak ověření technologie 
svařování tělesa a víka 
ukládacího obalového souboru, 
které čerpá z rozsáhlých 
zkušeností společnosti  
ŠKODA JS s podobnými 
svary běžně prováděnými 
na jaderných elektrárnách, 
zejména Temelín a Dukovany.

Prostorová koordinace  
na JE Dukovany

V roce 2019 byl pro společnost 
ČEZ, a. s., a její jadernou 
elektrárnu Dukovany 
zrealizován projekt Laserscan 
vnitřních částí hlavního 
výrobního bloku. V rámci 
odstávek jednotlivých bloků 
realizovali pracovníci ŠKODA JS 
skeny přímo v hermetických 
částech bloku, často ve 
stísněných prostorách a pod 
radiační zátěží. 

Z naskenovaných dat byl dle 
požadavků zákazníka vytvořen 
export dat pro všechny dotčené 
místnosti, který obsahoval 
export všech skenů po 
místnostech do prostředí Leica 
TrueView, kde je umožněno 
virtuální a realistické prohlížení 
projektu, a export mračna bodů 
po místnostech do formátu 
E57 jako zdroj vstupních dat na 
pozdější tvorbu 3D modelu.

Vodní dílo Hněvkovice

Na základě požadavku 
společnosti ČEZ, a. s., byl 
v roce 2019 zrealizován projekt 
Laserscan vodní elektrárny 
Hněvkovice. Tato elektrárna 
se nachází v tělese přehradní 
nádrže Hněvkovice na řece 
Vltavě. V elektrárně jsou 
instalována dvě soustrojí 
s Kaplanovými turbínami 
(2 × 4,8 MW). Laserscan byl 
realizován v době, kdy na 
jednom soustrojí probíhala 
generální oprava. Celé soustrojí 
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■    Seizmické přehodnocení 
velkých komponent pro  
I. etapu JE Mochovce  
1. a 2. blok – včetně dokončení 
realizačních projektů 
a spolupráce při realizaci  
na stavbě.

■    Byl zrealizován projekt 
a dodávka dílů parní stolice 
pro JE Temelín.

■    Byla dokončena podstatná 
část dokumentace skutečného 
stavu a pevnostní výpočty 
potrubí páry a napájení ve 
strojovně pro všechny čtyři 
bloky JE Dukovany – zakázka 
pokračuje i v roce 2020.

■    Pevnostní výpočty pro další 
rekonstrukce technické vody 
důležité pro JE Temelín.

■    Na 3. a 4. bloku JE Bohunice 
byla provedena citlivostní 
analýza, výpočtová zpráva 
a technická zpráva – 
odstranění kmitání hlavního 
cirkulačního čerpadla. Podle 
této dokumentace bylo za 
účasti projektantů ŠKODA JS  
provedeno vyrovnání 
hlavního cirkulačního 
čerpadla pomocí přestavení 
parogenerátoru.

■    Pro 3. a 4. blok JE Mochovce 
byly na projektu Potrubí 
piezometrických věží 
provedeny rozsáhlé návrhy 
změny typů potrubních uložení 
z důvodu snížení vibrací 
a provedeny rozsáhlé pevnostní 
a dynamické výpočty.

Speciální projekce
Kontejner na netěsné použité 
palivo pro JE Temelín

Vývoj nového obalového 
souboru (též kontejneru) na 
netěsné použité palivo VVER 
1000 je založen na modifikaci 
stávajícího provedení 
kontejneru ŠKODA 1000/19. 
V součinnosti s VŠCHT Praha 
byla v projekční fázi řešena 
dodatečná absorpce vody 
a vodíku speciálními vnitřními 
vestavbami obalového souboru. 
V souvislosti s optimalizací 
systému sušení kontejneru 
jsou připraveny a částečně již 
realizovány testy natékavosti 
netěsného paliva s použitím 
maket pelet. Problematika 
hardware a přenesení výsledků 
testů na dílo je řešena  
s odborem Výpočty a společností 
Těsnost s.r.o.

Věda výzkum 

Velmi intenzivně se ŠKODA JS 
zabývá technologiemi 
spojenými s rozvojem reaktorů 
IV. generace na bázi roztavených 
solí a helia. ŠKODA JS vyvinula 
také parovodíkový autokláv pro 
Centrum výzkumu Řež. Tento 
nový systém umožňuje testovat 
změny vlastností materiálů 
v prostředí přehřáté vodní páry 
s příměsí vodíku - parovodíkové 
směsi. Jedním ze zkoumaných 
vlivů je například tzv. vodíková 
křehkost.

Projekt „Sůl“ 

V rámci projektu „Výzkum 
a vývoj technologie jaderných 
reaktorů chlazených 
fluoridovými solemi“ si  
ŠKODA JS společně se 
spoluřešiteli klade za cíl 
přispět k vývoji technologie 
reaktorových systémů 
FHR (Fluoride-salt-cooled 
High-temperature Reactor) 
a MSR (Molten Salt Reactor) 
v oblasti reaktorové fyziky, 
jaderně-chemické technologie 
a materiálového výzkumu. 
Významným cílem tohoto 
projektu bude zjištění hlavních 
neutronických charakteristik 
reaktorů (FHR, MSR) 
s chladivem na bázi  
fluoridové taveniny typu 
LiF – BeF2 obsahující čistý 
izotop Li-7. Dalšími cíli 
projektu bude studium chemie 
a chemické technologie 
reaktorů FHR a MSR zahrnující 
též stanovení fyzikálně-
chemických vlastností soli 
a dále pak materiálový výzkum 
zaměřený především na vývoj 
slitiny MoNiCr navrhované 
pro technologie reaktorů 
chlazených fluoridovými solemi 
včetně ověření experimentální 
výroby komponent a zařízení 
z této slitiny. Právě ověření 
experimentální výroby 
důležitých komponent je 
hlavním úkolem tohoto 
projektu. 

Projekt Indikace polohy pohonů 
řídicích tyčí výzkumného 
reaktoru pro Brazílii

V roce 2019 pokračovaly 
práce na projektu Indikace 
polohy pohonů řídicích tyčí 
výzkumného reaktoru (systém 
IPMAB) pro brazilského 
zákazníka, kde byly definovány 
a doplněny testovací procedury 
do aplikačních SW a rozhraní 
HMI. Zároveň byl rozšířen 
předmět zakázky o propojovací 
kabely pohonů řídicích tyčí 
včetně požadavku kvalifikace  
na 30 let provozu.

Dále probíhaly práce na systému 
ovládání motorů pohonů 
řídicích tyčí výzkumného 
reaktoru (systém EXMAB).  
Se zákazníkem byla projednána 
a následně schválena  
QA dokumentace. Byly také 
zahájeny práce na dokumentaci 
Detail Design.

Projekt UKTS pro ukrajinskou 
Záporožskou JE

Pro 5. blok Záporožské jaderné 
elektrárny byla v rámci projektu 
UKTS vydána projektová 
dokumentace pro dodané dvě 
části regulace primárního  
a sekundárního okruhu.

Úspěšně proběhly také 
předběžné zkoušky zařízení 
řídicího systému polárního 
jeřábu pro Jižněukrajinskou 
jadernou elektrárnu a byla 
vydaná potřebná dokumentace 
k uskutečnění zkoušek FAT.     

Modernizace systémů kontroly 
a řízení na Arménské JE

Na druhém bloku jaderné 
elektrárny Metsamor v Arménii 
ŠKODA JS zajišťovala školení 
personálu, zkoušky FAT  
a dozor při montáži a spouštění 
v rámci výměny systému řízení 
a ochrany reaktoru.

Potrubní systémy

V roce 2019 zajišťoval tým 
Potrubní systémy komplexní 
činnosti při projektování 
potrubních systémů včetně 
pevnostních, dynamických 
seizmických a životnostních 
výpočtů a také výpočtů 
ocelových konstrukcí.

Největší realizovanou zakázkou 
byl projekt „Dostavba  
3. a 4. bloku JE Mochovce“.  
Pro 3. blok bylo dokončeno 
vydávání dokumentace 
skutečného stavu (výkresová 
dokumentace a pevnostní 
a seizmické výpočty jsou 
od zákazníka Slovenské 
elektrárne, a.s., schváleny) 
a za podpory ŠKODA JS byly 
dokončeny všechny funkční 
a tlakové zkoušky. 4. blok je 
připraven pro pomocné čisticí 
operace a probíhá zpracování 
dokumentace skutečného stavu.

Tým projektantů potrubních 
systémů pracuje na realizaci 
dalších projektů pro Slovenské 
elektrárne, a.s., ČEZ, a. s.,  
I&C Energo a.s., Ústav aplikované 
mechaniky Brno, s.r.o., a NAEK 
Energoatom:

Laserscan Leica RTC360.



22 Roční zpráva ŠKODA JS a.s. 2019 | 23

Výroba

Výroba zařízení 
pro skladování 
použitého  
jaderného paliva

V roce 2019 proběhly na jaderné 
elektrárně Temelín zkoušky 
a zavezení prvního kontejneru 
ŠKODA 1000/19 dodaného již 
na sklonku r. 2018. Kromě toho 
v roce 2019 získala ŠKODA JS 
od SÚJB typové schválení 
kontejnerů ŠKODA 440/84 pro 
JE Dukovany, kam bude první 
kontejner dodán v roce 2021. 

Na jadernou elektrárnu 
Ignalina v Litvě pokračovala  
dodávka kontejnerů CONSTOR® 
RBMK1500/M2 pro společnost 
GNS, dodáno bylo 23 z celkových 
objednaných 34 kusů. Podle 
licence firmy GNS pokračovaly 
také dodávky kontejnerů 
CASTOR® 440/84M pro  
JE Dukovany, kam byly v roce 
2019 dodány dva kusy. 

Výroba zařízení  
pro jaderné 
elektrárny typu 
VVER 
V roce 2019 probíhala výroba 
pohonů PRO-M pro společnosti 
Slovenské elektrárne, a.s.,  
a ČEZ, a. s. Pro JE Temelín 
pokračovala výroba nového 
stendu inspekcí a oprav 
palivových článků NSIO.  
Oběma českým jaderným 

elektrárnám Temelín 
a Dukovany byly průběžně 
dodávány kanály měření 
neutronového toku. 

Pro Rovenskou jadernou 
elektrárnu na Ukrajině bylo 
dodáno 33 kusů vložených tyčí 
pohonů PRO-M a vyjímatelné 
horní rezervní mříže pro 
skladování použitého jaderného 
paliva. Na 3. a 4. bloku téže 
elektrárny byla realizována 
také dodávka modernizovaného 
zavážecího stroje.  
Na Záporožskou jadernou 
elektrárnu byl dodán speciální 
transportér pro přepravní 
kontejnery. Koncem roku 2019 
byla uzavřena smlouva na 
dodávku 78 ks pohonů PRO-M 
pro Rovenskou jadernou 
elektrárnu v celkové ceně 
převyšující 900 miliónů Kč. 
Naším stálým zákazníkem 
je i finská jaderná elektrárna 
Loviisa, kam bylo v roce 2019 
dodáno 49 kusů vložených tyčí 
pohonů PRO-M.

Výroba zařízení  
pro jaderné 
elektrárny typu 
PWR 
V roce 2019 ŠKODA JS 
podle kontraktu s firmou 
FRAMATOME zahájila výrobní 
operace opracování vnitřních 
částí reaktoru EPR pro stavbu 
dvou bloků jaderné elektrárny 
Hinkley Point C ve Velké 
Británii. Podle kontraktu se 

společností ATECH pokračovala 
realizace projektu IPMAB 
výrobou a zkouškami prototypu 
čidla ukazatele polohy pohonu 
pro výzkumný reaktor v Brazílii.

Výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj (VaV) je jednou 
z klíčových součástí struktury 
společnosti ŠKODA JS. Vlastní 
inovační potenciál přináší 
konkurenční výhodu před čistě 
výrobními firmami a vývoj 
nových či zlepšování stávajících 
produktů pomáhá společnosti 
udržovat si stávající trhy 
a pronikat na trhy nové. 

Stěžejními oblastmi výzkumu 
a vývoje jsou: 

■    servis pro jaderné elektrárny 

■    rozvoj výpočtových metod 
a softwaru pro jadernou 
energetiku 

■    skladování a transport 
použitého jaderného paliva 

■    ověřování klíčových 
komponent prototypových 
zařízení 

■    výzkum materiálů 
komponent jaderných 
elektráren nebo vlastních 
výrobků 

■    výroba zařízení pro jaderné 
elektrárny
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typu VVER, kde byly ukončeny 
životnostní zkoušky prototypu 
s vynikajícím výsledkem.

V rámci zavádění nových 
technologií do naší společnosti 
probíhal dále úkol na využití 
3D tisku a využití nástroje 
virtuální a rozšířené reality 
pro podporu výroby, servisu, 
i prodeje. Virtuální realita 
byla vyzkoušena přímo na 
elektrárně Dukovany k nácviku 
opravy svarů na potrubí 
u parogenerátoru, kde je velmi 
stísněný prostor. 

Pro potřeby konstrukce  
a servisu jsou nově využívány 
možnosti přesného 3D 
skenování ručním přenosným 
skenerem.

V projektu CANUT, 
podporovaném Technologickou 
agenturou ČR, vede ŠKODA JS 
dva „pracovní balíčky“: 

■    skladování a transport 
radioaktivních odpadů, 
zejména použitého jaderného 
paliva, 

■    zařízení pro kontroly 
součástí primárního okruhu 
tlakovodních jaderných 
reaktorů. 

V rámci druhého projektu 
CANUT byl vyvinut manipulátor 
pro kontrolu nátrubků víka 
reaktoru. Práce na projektu 
CANUT byly na konci roku 2019 
úspěšně ukončeny a projekty 
obhájeny před komisí TAČR.

Investice 
V roce 2019 vynaložila ŠKODA JS 
celkem více než 156 mil. Kč na 
pořízení a opravy investičního 
majetku, z toho 72 mil. Kč na 
opravy strojů, zařízení a budov 
a 84 mil. Kč na modernizaci 
a nákup nové technologie včetně 
IT projektů. 

Mezi nejvýznamnější investiční 
projekty, které byly realizovány 
v roce 2019, patří pořízení 
frézovacího stroje s pojízdným 
stojanem pro přesné obrábění 
dílů vnitřní vestavby 
kontejnerů, které jsou  
v ŠKODA JS vyráběny.

Do Reaktorové haly byla 
pořízena nová kladková 
polohovadla pro polohování 
rozměrných a těžkých svařenců 
během svařování. Uvedená 
kladková polohovadla budou 
využita v kontejnerovém 
programu ŠKODA JS a jsou 
vybavena progresivním 
systémem anti-drift, který 
pomocí speciálních senzorů 
umožňuje vyrovnávat nežádoucí 
axiální pohyb svařence. Zároveň 
se tím omezí nežádoucí vliv 
lidského činitele a omezí se 
vznik neshod ve výrobě.

Oba výše uvedené projekty byly 
spolufinancovány z Operačního 
programu podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost  
- Program Inovace.

■    zavádění a ověřování nových 
technologií ve výrobě 

■    projekt CANUT (Center 
for Advanced Nuclear 
Technologies) 

V oblasti servisu pro jaderné 
elektrárny byl v divizi Servis 
vyvinut utahovák oběžného 
kola hlavního cirkulačního 
čerpadla (HCČ) typu GCN-317 
pro reaktory VVER 440, který 
byl začátkem roku 2020 nasazen 
do praxe na JE Dukovany. Matice 
oběžného kola musí být utažena 
momentem 3500 Nm a utahovák 
je schopen matici i po kampani 
povolit, je proto navržen až na 
povolovací moment 5700 Nm.

V oblasti VaV pro výpočty 
započal v roce 2019 dotační 
projekt Technologické Agentury 
ČR na výzkum kritického 
tepelného toku jaderných 
paliv. V rámci projektu budou 
zprovozněny měřicí smyčky na 
stendu v experimentální hale na 
Bolevci, aby mohly být měřeny 
hydraulické charakteristiky 
palivových souborů.

V oblasti skladování 
a transportu použitého 
jaderného paliva pokračovaly 
práce na vývoji vlastního 
typu kontejneru pro moderní 
paliva VVER 440 a 1000. VaV 
se zaměřil na ověření výroby 
a funkce některých komponent 
a technologii opracování. Byl 

dokončen vývoj koše pro použité 
palivo na bázi svařovaných 
trubek z austenitického 
materiálu legovaného bórem 
a úspěšně sestaveny první 
koše z těchto svařovaných 
trubek. Dále pokračoval 
výzkum na novém stínicím 
materiálu na bázi geopolymerů 
a cementových směsí s plnivy 
a vývoj kontejneru pro netěsné 
palivo.

V oblasti výzkumu materiálů 
pokračoval úkol „Vývoj a výroba 
korozivzdorného plechu 
s obsahem bóru“, kde je cílem 
vyvinout plech se specifickými 
užitnými vlastnostmi. Další 
dotační projekt v této oblasti se 
zabýval stabilizačním žíháním 
austenitických ocelí.

V rámci ověřování klíčových 
komponent zařízení probíhal 
dále úkol na ověření zátavových 
skel a materiálů těles a pinů 
konektorů a průchodek a ověření 
způsobu uchycení nových čidel 
měření prodloužení svorníků 
u utahovací jednotky EZ 250.

Z oblasti rozvoje SW pro 
podporu jaderné energetiky 
byl řešen úkol „Konstrukce 
testovacího zařízení 
s programovatelným logickým 
automatem (PLC), pro simulaci 
odezev technologie“.

V roce 2019 byl úspěšně dokončen 
vývoj čtvrté řady lineárního 
krokového pohonu regulačních 
orgánů LKP-M/4 určeného 
pro moderní bloky s reaktory 
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Servis

Údržba zařízení 
primárního okruhu  
na českých jaderných 
elektrárnách 

Rok 2019 byl dalším rokem 
v již více než desetileté 
historii působení ŠKODA JS 
v roli smluvního generálního 
dodavatele údržby zařízení 
primárního okruhu všech 
bloků obou českých jaderných 
elektráren, a to JE Dukovany 
a JE Temelín. Tento významný 
dlouhodobý kontrakt je 
podepsán až do roku 2021 
a ŠKODA JS v něm představuje 
silného a stabilního partnera 
pro provozovatele obou českých 
jaderných elektráren.
Stejně jako v předchozích 
letech byla kvalita personálu 
a připravenost skupiny 
subdodavatelských firem 
prověřena v průběhu 
plánovaných i neplánovaných 
oprav zařízení při generálních 
opravách bloků a během jejich 
provozu na výkonu. 

Kromě standardního rozsahu 
byly na JE Temelín v rámci 
plánovaných odstávek  
1. a 2. výrobního bloku 
provedeny tyto činnosti: 

■    Demontáž a zpětná montáž 
jaderného reaktoru pro 
výměnu paliva, včetně 
přetěsnění vybraných 
pouzder lineárních 
krokových pohonů horního 
bloku reaktoru a výměny 

ionizačních komor pásma 
zdroje;

■    Vyjmutí a likvidace 12 kusů 
kanálů měření neutronového 
toku zařízením, které bylo 
vyrobeno ve společnosti 
ŠKODA JS;

■    Revize parogenerátorů 
s kontrolou teplosměnných 
trubek novým 
manipulátorem IRIS, které 
vedly k zaslepení jedné 
teplosměnné trubičky, 
dále opravy nátrubků 
hladinoměrů a zaslepení  
tras periodických odkalů;

■    Opravy rozvodu napájecí 
vody na všech čtyřech 
parogenerátorech  
1. výrobního bloku a kontroly 
stavu kompenzačních 
opatření ve všech čtyřech 
parogenerátorech  
2. výrobního bloku;  
opravy byly realizovány  
jako komplexní služba,  
tj. včetně projektu, výpočtů, 
výroby, revizí dokumentace 
skutečného provedení, 
nácviku opravy (s využitím 
moderních technologií 3D 
skenování a virtuální reality) 
a realizace opravy;

■    Opravy svarových spojů, 
které byly po opakovaných 
rentgenových zkouškách 
identifikovány jako 
nevyhovující pro další provoz;

■    Realizace nového způsobu 
revize hlavních pojistných 

ventilů na obou blocích, 
která spočívá v jejich 
demontáži z projektové 
pozice, revizi a zkoušce 
těsnosti na dílně a zpětné 
montáži na pozici;

■    Vytvoření parní stolice 
pro nastavení a kontrolu 
otevíracího přetlaku 
impulzních pojišťovacích 
ventilů parogenerátorů na 
tlaku blízkém nominálnímu 
tlaku v sekundárním 
okruhu s využitím 
zařízení SESITEST, a to 
v mezistrojovně výrobního 
bloku pomocí napojení na 
trasu odběru měření tlaku 
v hlavním parním kolektoru;

■    Revize vyjímatelných 
částí a pohonů hlavních 
cirkulačních čerpadel 
výměnným způsobem, včetně 
kontrol vzduchových mezer 
motorů a revizí opěrných 
zařízení čerpadel;

■    Revize hydroakumulátoru 
včetně kontrol vnitřních 
vestaveb a povrchů;

■    Revize výměníku 
havarijního dochlazování;

■    Úspěšný střih materiálových 
ampulí na vybraných 
klastrech aktivní zóny 
reaktoru zařízením POMA, 
které vyrobila a dodala 
ŠKODA JS;
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vířivými proudy na všech 
blocích JE Dukovany; 

■    Kontrola teplosměnných 
trubek parogenerátorů 
vířivými proudy na všech 
blocích JE Dukovany a všech 
blocích JE Temelín;

■    Kontrola teplosměnných 
trubek výměníků a chladičů 
pro logický celek primárního 
a sekundárního okruhu na 
všech blocích JE Dukovany 
a JE Temelín;

■    Zaslepování poškozených 
teplosměnných trubek 
parogenerátorů na JE 
Dukovany a JE Temelín; 

■    Měření účinnosti 
aerosolových a jódových 
vzduchotechnických filtrů 
na obou blocích a v budově 
aktivních pomocných 
provozů JE Temelín; 

■    Kontrola svorníků M64x5 
systémem KOSUP a ROMAX 
na JE Dukovany;

■    Zajištění předprovozních 
kontrol zařízení primárního 
okruhu 3. bloku JE Mochovce 
v rámci programu 3P204.

Metodou akustické emise bylo 
zkontrolováno 216 zásobníků 
LPG v České a Slovenské 
republice.

Provozní kontroly 
a NDT 

V hodnoceném období 
realizovala ŠKODA JS  
následující provozní kontroly 
a měření na českých jaderných 
elektrárnách: 

■    Kontrola materiálu tělesa 
tlakové nádoby reaktoru 
z vnitřního povrchu 
manipulátorem SKIN  
na 2. bloku Arménské jaderné 
elektrárny;

■    Kontrola materiálu tělesa 
tlakové nádoby reaktoru 
z vnějšího povrchu 
manipulátorem USK-213  
na 1. bloku JE Dukovany;

■    Kontrola vnitřních částí 
reaktoru, závitových 
lůžek M170x6, obvodových 
svarů smyček hlavního 
cirkulačního potrubí 
a ruční kontroly součástí 
tlakové nádoby reaktoru 
a primárního okruhu  
1. a 2. bloku JE Temelín;

■    Kontrola obvodového 
svaru víka, závitových 
hnízd M140x6, svorníků 
i matic M140x6, obvodových 
svarů smyček hlavního 
cirkulačního potrubí a ruční 
kontroly austenitických svarů 
primárního okruhu na  
JE Dukovany;

■    Kontrola nerezových vložek 
(pouzder) nátrubků HRK 

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu 
VVER 1000, které bylo vyvinuto a vyrobeno ve ŠKODA JS.

■    Operativní řešení revize 
kulového ventilu ARGUS 
ve spolupráci s výrobcem 
armatur Armatury Group a.s.;

■    Neaktivní a aktivní 
vyzkoušení kontejneru 
ŠKODA 1000/19, včetně 
uložení kontejneru 
s použitým jaderným palivem 
do meziskladu JE Temelín.

V roce 2019 byly oba bloky 
provozovány bez vynucených 
odstávek z důvodu nekvalitně 
provedených prací na 
primárním okruhu. Obě 
plánované odstávky bloku 
pro výměnu paliva byly v roce 
2019 realizovány v kratších 
časech oproti schváleným 
harmonogramům.  

Na JE Dukovany byly v roce 
2019 provedeny servisní práce 
v rámci čtyř plánovaných 
odstávek pro výměnu paliva, 
dále také na neplánovaném 
prodloužení odstávek pro 
rozšířené kontroly a opravy 
parogenerátorů a také dlouhá 
řada servisních úkonů na 
provozovaných blocích. 
Nad rámec standardního 
rozsahu byly provedeny mimo 
jiné tyto činnosti: 

■    Oprava vad na rozváděcím 
kole a tlakovém víku 
hlavních cirkulačních 
čerpadel; 

■    Montáž sekundární 
tepelné bariéry na hlavních 
cirkulačních čerpadlech;

■    Rozšířené kontroly a opravy 
na parogenerátorech;

■    Rekonstrukce 
rozvodu napájecí vody 
v parogenerátorech;

■    Opravy heterogenních 
svarových spojů 
parogenerátorů; 

■    Kontrola vnější části tlakové 
nádoby reaktoru;

■    Výměna svědečných vzorků 
v nosném plášti reaktorů;

■    Úprava těsnicích ploch 
jednotělesových výměníků 
systému havarijního 
dochlazování;

■    Výměna části potrubních 
kolektorů na systému 
technické vody důležité;

■    Oprava heterogenních 
svarových spojů potrubí 
superhavarijního napájení 
parogenerátoru.

V průběhu odstávek bloků, 
během přípravy a realizace 
údržby a při zabezpečení 
preventivní a korektivní údržby 
je ŠKODA JS pro provozovatele 
elektrárny spolehlivým 
partnerem. Využívá přitom 
nejen zkušeností svých 
servisních složek, ale jako 
výrobce původního jaderného 
zařízení s dlouholetými 
zkušenostmi i podpory 
odborných útvarů a zázemí 
mateřské společnosti v Plzni. 

Díky svému zodpovědnému 
přístupu k výkonu údržby 
a odbornosti je ŠKODA JS 
pevnou součástí odstávkového 
týmu v elektrárnách Temelín 
a Dukovany. 

Servisní činnosti 
na ostatních 
elektrárnách
■    JE Bohunice V1 - demontáž 

parogenerátorů z boxu 
parogenerátorů a příprava 
pro demontáž reaktorové 
nádoby - decommissioning;

■    JE Paks - servis pohonů 
regulačních orgánů PRO-M 
při odstávkách bloků pro 
výměnu paliva, kontroly 
a měření I. a II. kategorie; 

■    JE Mochovce 1, 2 - technická 
podpora v rámci generální 
odstávky na 1. a 2. bloku;

■    JE Mochovce 3, 4 - účast 
při montáži reaktoru, 
servis utahovacích jednotek 
hlavní dělicí roviny a přírub 
termočlánků a měření 
neutronového toku, 
provádění předprovozních 
kontrol, zkoušky pohonů 
a jejich montáž;

■    JE Metsamor (Arménie) 
- technická podpora 
v rámci generální odstávky 
a provedení kontroly 
vnitřního povrchu 
tlakové nádoby reaktoru 
manipulátorem SKIN.
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Materiálové 
laboratoře 

Materiálové laboratoře 
standardně zajišťují materiálové 
zkoušky a expertizy převážně 
pro vlastní potřebu společnosti 
ŠKODA JS v rámci výrobních, 
servisních i vývojových 
zakázek. 

Jsou akreditovanou zkušební 
laboratoří 1411.3 dle ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2005 od roku 
2006. V roce 2019 proběhla 
úspěšně reakreditace dle nově 
revidované normy ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018. Platnost 
Osvědčení o akreditaci byla 
prodloužena do roku 2024. 
Zkušební laboratoř uplatňuje 
flexibilní přístup k rozsahu 
akreditace, který umožňuje 
laboratoři zařadit si do seznamu 
akreditovaných zkušebních 
postupů aktualizované anebo 
technicky ekvivalentní zkušební 
postupy, a tím pružněji reagovat 
na požadavky zákazníků 
a harmonizaci norem. Zkušební 
laboratoř poskytuje odborná 
stanoviska a interpretace 
výsledků zkoušek a výroky 
o shodě podle dané specifikace 
nebo požadavku zákazníka.

Zkušebny 

Ve středisku Zkušebny byly na 
stendu „Velká vodní smyčka“ 
(VVS) provedeny předávací 
zkoušky 35 ks nových pohonů 
PRO-M z dodávky pro Slovenské 

elektrárne, a.s. (JE Bohunice  
a JE Mochovce 1, 2). Operativně 
byly zajištěny i ověřovací 
zkoušky jednotlivých 
komponent zařízení a ukazatelů 
polohy z dodávky pro Brazílii.

Na VVS byly též zahájeny 
práce na „experimentální 
části“ stendu pro testování 
kritického přestupu tepla paliva 
pro jaderné elektrárny typu 
VVER. S podporou programu 
Technologické Agentury ČR 
byl na stendu repasován hlavní 
napájecí zdroj (transformátor 
3,5 MW) a začaly práce 
na vytipovaných částech 
technologie.

Nezávisle probíhaly na 
tlakovodním stendu LKP 1000 
zkoušky lineárního krokového 
pohonu nové generace. Prototyp 
pohonu LKP-M/4 absolvoval 
předávací zkoušky, životnostní 
zkoušky a zkoušky v různých 
havarijních režimech.  
Na provozních parametrech 
(320 °C) byl v součtu přibližně 
60 dní a během této doby 
provedl více jak 4 mil. kroků 
bez jediného propadu. Na 
stendu byly ověřeny i dva kusy 
ukazatale polohy UP-2 pro 
Jižněukrajinskou jadernou 
elektrárnu.

Do přírubových spojů horního 
bloku reaktorů VVER v celé 
Evropě a zároveň pro zkoušky 
pohonů PRO-M bylo v roce  
2019 vyrobeno přibližně  
5 000 kusů různých typů 
grafitových těsnění. 

V průběhu celého roku probíhala 
i údržba tlakovodních stendů 
a výroba zkušebních těles pro 
materiálové laboratoře.

Výrobní hala 
Heřmanice
Výrobní hala slouží především 
jako servisní a podpůrná  
složka pro výrobu přípravků  
a montážních komponent  
pro potřeby JE Dukovany  
a JE Temelín.

V rámci případných volných 
kapacit se provádí výroba 
dílů i pro ostatní zákazníky. 
V roce 2019 probíhala a byla po 
pěti letech ukončena výroba 
záslepek ionizačních komor pro 
ukrajinské jaderné elektrárny 
Záporožská, Chmelnická 
a Rovenská.

Z dalšího výrobního programu 
lze uvést výrobu a realizaci 
kontrolních svarových spojů, 
výrobu překrytí bazénu 
skladování vyhořelého paliva 
pro JE Temelín, výrobu 
seizmického zodolnění 
kompenzátoru objemu pro  
JE Mochovce 1, 2, výrobu 
ocelových pouzder do 
vymíracích jímek nebo obalový 
soubor PETA 6/SB 160T.

Diagnostika 
a životnost 
komponent 
Kromě standardních činností 
v oblasti vyhodnocování 
reaktorových měření 
a kontroly průtoku chladiva 
reaktorem prováděli v roce 2019 
pracovníci odboru Diagnostika 
a životnost komponent 
přípravu na měření a porovnání 
koeficientů hydraulických 
odporů stávajícího a nového 

paliva společnosti TVEL 
pro elektrárnu Dukovany. 
Začala příprava rekonstrukce 
stendu, zpracování metodiky 
a způsobu měření krize varu na 
maketách palivových svazků. 
Dále se podíleli na spouštění 
3. bloku jaderné elektrárny 
Mochovce - program měření 
hydraulických charakteristik 
primárního okruhu a reaktoru 
při hydrozkoušce.

V oblasti hodnocení životnosti 
tlakové nádoby reaktoru 

(TNR) bylo pracovníky odboru 
prováděno, jako v předchozích 
letech, zakládání monitorů 
fluence na vnější stěnu TNR 
na JE Dukovany a JE Temelín 
a v roce 2019 navíc založení 
spektrometrických sad do 
oblasti zóny nátrubků pro 
sledování fluence rychlých 
neutronů dopadajících na 
materiály opěrného systému 
TNR JE Dukovany. Na konci 
roku byla zahájena kompletace 
schránek svědečného programu 
JE Temelín.

Předávací zkoušky nových pohonů PRO-M na stendu „Velká vodní smyčka“ pro jaderné elektrárny Bohunice a Mochovce.
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Nové zakázky  
za 3,2 miliardy korun nám dávají reálnou 
šanci udržet si dobré a stabilní hospodaření 
i v nejbližších letech.
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Řízení kvality 
dodavatelů 
a zajištění kvality 
zakázek 

V roce 2019 probíhaly dlouhodobé 
zakázky a byly podepsány nové 
významné kontrakty. 

U všech bylo nutné průběžně 
zabezpečovat kvalitu ve fázi 
přípravné, výrobní a předávací 
tak, aby byla dodržována celá 
řada předpisů a legislativních 
nařízení.

Jednalo se zejména o zakázky 
na ukrajinských jaderných 

elektrárnách - snižování 
havarijního tlaku, rekonstrukce 
polárních jeřábů, rezervní 
skladovací mříže a nově 
podepsaný kontrakt na 
modernizované pohony PRO-M. 
Náročná byla práce na rozběhu 
výroby vnitřních částí reaktoru 
EPR pro britskou elektrárnu 
Hinkley Point C. O kvalitě práce 
celé společnosti svědčí i řada 
dalších úspěšně probíhajících či 
ukončených akcí pro zákazníky 
v Arménii, Brazílii, Finsku, 
Maďarsku a Litvě. 

Tradičně byly realizovány 
zakázky pro tuzemský trh, 
zejména pro skupinu ČEZ. Byla 
zajišťována jakost a kontrola 

v průběhu odstávek na  
JE Temelín a Dukovany. 
Z hlediska kvality byly náročné 
první dodávky kontejnerů na 
vyhořelé jaderné palivo ŠKODA 
1000/19 pro JE Temelín. 

Součástí činnosti při zajišťování 
kvality byla také v loňském roce 
kvalifikace našich dodavatelů 
prostřednictvím prováděných 
auditů kvality. Někteří 
dodavatelé byli prověřováni 
našimi auditory, jiní společnými 
auditovými týmy - většinou 
s auditory ČEZ.

V roce 2019 jsme provedli 
audit a kvalifikovali 35 našich 
dodavatelů z České a Slovenské 

Kontrola svaru kontejneru ŠKODA 1000/19 nově osvojenou a zavedenou ultrazvukovou metodou TOFD.

Integrovaný systém řízení (IMS)  
a zajištění kvality zakázek 

Společnost ŠKODA JS vyjadřuje 
svými politikami vztah 
ke svým zaměstnancům, 
zákazníkům, dodavatelům 
a ostatním zainteresovaným 
stranám v oblasti řízení 
kvality, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a životního 
prostředí. Neustále rozvíjí 
integrovaný systém řízení (IMS) 
v souladu s požadavky norem 
ČSN EN ISO 9001:2016, ČN EN 
ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 
45001:2018 a CEFRI. Společnost 
zároveň monitoruje a analyzuje 
kvalitativní parametry svých 
produktů. Tyto výsledky jsou 
dále využívány pro stanovování 
konkrétních cílů, které jsou 
zaměřeny na spolehlivost, 

kvalitu dodávaných produktů 
a neustálé zlepšování činností 
a procesů společnosti.

Audity IMS 
a zákaznické audity 
Správná funkčnost 
integrovaného systému byla 
prověřena recertifikačním 
auditem provedeným organizací 
DNV-GL a dále pak interními 
a především zákaznickými 
audity. 

V březnu byl proveden dozorový 
audit CEFRI se zaměřením 
na sledování dozimetrie 
zaměstnanců naší společnosti 

pracujících na jaderných 
elektrárnách ve Francii. 
Společnost prokázala svoji 
připravenost a úspěšně naplnila 
všechny požadavky CEFRI. 

Posouzení naplňování 
požadavků na jakost ve 
smyslu výrobkových norem 
je zajišťováno nezávislými 
certifikačními autoritami  
TÜV SÜD Czech a TÜV SÜD 
Industrie Service GmbH  
z hlediska plnění požadavků 
svářečských standardů ISO 
3834-2 a 1090-1, 2. V této oblasti 
naše společnost opět prokázala, 
že veškeré nároky, které jsou 
kladeny příslušnou mezinárodní 
normou, jsou trvale plněny.

V loňském roce proběhla 
také celá řada zákaznických 
auditů, na základě kterých byla 
prodloužena kvalifikace  
ŠKODA JS k realizaci jaderných 
zakázek na další období. Jednalo 
se např. o zahraniční společnosti 
Slovenské elektrárne, JE Paks, 
ITER-CRYOGENMASH a další.

Rozvíjení principů 
Safety Culture 
Snahou společnosti je neustálé 
rozvíjení principů jaderné 
kultury bezpečnosti (Safety 
Culture) a aplikace požadavků 
příslušných národních 
i mezinárodních norem  
(např. předpis MAAE č. GS-R 
Part 2) a jejich trvalé začlenění 
do firemní kultury. 

Předávací zkoušky nových pohonů PRO-M.
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V roce 2019 v naší společnosti 
proběhly tři kontroly orgánů 
státní správy (ČIŽP OOV, MMP 
OŽP, ČIŽP integrovaná agenda), 
které ukázaly, že ochrana 
životního prostředí tvoří 
pevnou součást politiky naší 
společnosti.

Rozvoj ICT 
prostředků 
Na konci loňského roku byla ve 
společnosti zavedena služba 
HelpDesk - efektivní nástroj 
k řešení vzniklých problémů 
či zadávání nových požadavků 
v oblasti IT služeb.

HelpDesk slouží k řízení 
požadavků ve všech oblastech, 
kde vystupují dvě a více stran, 
mezi kterými existuje vztah 
zadavatel-řešitel.

Hlavními přínosy této služby 
je zdokumentování procesu 
požadavků, adresný přístup, 
centralizace všech požadavků 
na jedno místo a jejich 
hierarchické uspořádání podle 
jednotlivých kategorií.

Služba Helpdesk napomáhá 
v komunikaci mezi koncovým 
uživatelem a IT. K dispozici 
jsou nyní tři základní moduly 
- řízení incidentů, řízení 
požadavků a znalostní báze.

Technická kontrola ultrazvukem.

republiky, Německa, Ruska, 
Rakouska, Slovinska, Švýcarska 
a Ukrajiny. 

U jaderných zakázek je 
zajištění kvality dodávek 
materiálu a služeb klíčovým 
předpokladem pro úspěšnou 
realizaci zakázek a pro 
spokojenost našich zákazníků. 
Stejně tak je důležité dodržování 
legislativních rámců a kultury 
bezpečnosti. Na tyto oblasti 
byl při auditní činnosti brán 
zvláštní zřetel.

Zvyšování 
kvalifikace
Kvalifikace pracovníků 
Technické kontroly (TK)  
je zajišťována pravidelným 
interním školením 
personálu a je podmínkou 
pro kvalifikovaný výkon 
činností spojených se 
zajištěním a kontrolou kvality 
realizovaných zakázek.  
Této otázce je trvale věnována 
velká pozornost. Udržování 
kvalifikace zaměstnanců TK pro 
Visual Testing (VT), Penetrant 
Testing (PT) a Leakage Testing 
(LT) a rozšiřování počtu 
kvalifikovaných pracovníků  
pro vizuální kontrolu  
je v souladu s požadavky 
legislativy pro nedestruktivní 
zkoušení dle ČSN EN ISO 9712, 
české legislativy (Vyhláška 
SÚJB č. 358/2016 Sb.) a v souladu 
s interní dokumentací IMS. 

V roce 2019 kvalifikaci  
VT Level 2 dle ČSN EN ISO 9712 
získali čtyři pracovníci TK. 

Z důvodů generační výměny  
byli vybráni dva pracovníci  
TK pro získání kvalifikace LT  
Level 2 dle ČSN EN ISO 9712 jako 
plánovaná náhrada pracovníků 
odcházejících do důchodu 
s cílem získání kvalifikace 
v průběhu roku 2020.

Nedílnou součást výrobního 
procesu tvoří defektoskopické 
kontroly, které jsou jednou 
ze základních podmínek 
plnění přísných kritérií 
kvality výrobků pro jadernou 
energetiku, u nichž je kladen 
důraz na jadernou bezpečnost. 

Tuto činnost zajišťuje ve  
ŠKODA JS akreditovaná Zkušební 
laboratoř defektoskopie, která 
prošla v roce 2019 pravidelnou 
dozorovou návštěvou českého 
institutu pro akreditaci dle ČSN 
EN ISO/IEC 17025. Během auditu 
nebyla zjištěna žádná neshoda. 

Potřebnou úroveň kvality 
nelze dosáhnout bez vysoce 
kvalifikovaného personálu, 
a proto i v roce 2019 probíhalo 
další zvyšování kvalifikace 
specialistů laboratoře 
defektoskopie, prodlužování 
a recertifikace pracovníků po 
pěti (deseti) letech v souladu 
s požadavky normy ČSN 
EN ISO 9712. V laboratoři 
defektoskopie jsou pracovníci 
také kvalifikováni dle  
SNT-TC-1A v souladu 

s požadavky ASME Code. 
V obou těchto systémech jsou 
pracovníci kvalifikováni na 
úrovni Level II a Level III 
v metodách Radiographic 
Testing (RT), Ultrasonic Testing 
(UT), Penetrant Testing (PT)  
a Magnetic Particle Testing (MT). 

Ochrana životního 
prostředí 
Společnost ŠKODA JS svojí 
politikou plně respektuje platné 
zásady ochrany životního 
prostředí. Bezpečnost a ochranu 
životního prostředí prosazuje 
jako integrální součást systému 
řízení a je nedílnou součástí 
myšlení, chování a pracovních 
návyků všech zaměstnanců 
i dodavatelů. 

Environmentální chování 
společnosti je předmětem 
zájmu legislativy, ale také 
řady zainteresovaných 
stran a může významným 
způsobem ovlivnit prosperitu 
podnikání. Přístup k životnímu 
prostředí hraje významnou 
roli při výběru obchodních 
partnerů nejen u zahraničních 
výběrových řízení, ale také 
u větších tuzemských firem. 
Environmentální aspekty 
jsou součástí podnikatelské 
strategie i každodenního 
řízení dobrovolných nástrojů, 
které jsou doporučovány 
mezinárodními organizacemi 
a politikou Evropské unie či 
jednotlivých členských států. 
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Díky komplexnímu
záběru a bohatým zkušenostem jsme 
stabilním strategickým partnerem  
na všech českých i slovenských jaderných 
elektrárnách a vybudovali jsme si dobré 
postavení také se zahraničními partnery.
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Mladí perspektivní zaměstnanci 
se zúčastňují školení zaměřených 
na identifikaci a rozvoj 
manažerského potenciálu.

Oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví  
při práci 
Ve společnosti je certifikován 
systém managementu BOZP  
ISO 45001:2018. 

ŠKODA JS věnuje pozornost 
neustálému zlepšování 
povědomí zaměstnanců 
v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a také 
systematickému vyhledávání 
a omezování rizik možného 
ohrožení zdraví zaměstnanců. 

Počet pracovních úrazů se 
dlouhodobě drží na nízké 
hodnotě. V roce 2019 se 
stalo devět méně závažných 
pracovních úrazů s pracovní 
neschopností. 

Díky zdravotnímu 
preventivnímu programu  
se daří udržovat nízkou míru 
nemocnosti, která v roce 2019 
činila 3,01 %. 

Čerpání sociálního fondu v roce 2019 (v tis. Kč)

Příspěvek na stravování 193

Dětské a rodinné rekreace 233 

Příspěvek na preventivní zdravotní programy 531 

Sportovní, kulturní a další činnost 480

Celkem čerpání  1 437

Stavy zaměstnanců v letech 
2015–2019

Věková struktura zaměstnanců 
k 31. 12. 2019

982

1 004

1 024

1 042

1 117

3 412 882

5 949 943

5 838 937

7 252 905

5 962 601

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Náklady na vzdělávání v letech 
2015–2019

Vzdělanostní struktura  
zaměstnanců k 31. 12. 2019

■   3 % do 25 let
■ 19 % 26-35 let
■ 27 % 36-45 let
■ 27 % 46-55 let
■ 23 % 56-65 let
■  1 % 66 let a výše

3 % 1 %

19 %
25 %

27 % 43 %27 %

23 % 31 %

1 %

■   1 % základní
■ 25 % střední odborné  
  bez maturity
■ 43 % úplné střední
■ 31 % vysokoškolské

Lidé ve společnosti ŠKODA JS a.s. 

Od 1. 8. 2019 došlo 
k přeshraničnímu sloučení 
ŠKODA JS a.s. s dceřinou 
společností ŠKODA SLOVAKIA a.s. 
K tomuto dni došlo 
i k přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů ze 
společnosti ŠKODA SLOVAKIA 
na společnost ŠKODA JS, která 
vykonává podnikatelskou 
činnost na území Slovenské 
republiky prostřednictvím 
organizační složky.

Po tomto sloučení pracovalo  
ke konci roku 2019 ve 
společnosti 1 117 zaměstnanců, 
průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců za rok 2019 byl  
1 101 zaměstnanců.

Věková struktura 
zaměstnanců 
V roce 2019 byl průměrný 
věk zaměstnanců ŠKODA JS 
45,9 let.  Průměrný věk se za 

posledních šest let zvýšil o jeden 
rok. Důvodem je zvyšování 
věku odchodu do důchodu. 
I přes tuto skutečnost zůstává 
věková struktura za uplynulé 
roky zastoupena ve věkových 
kategoriích na přibližně stejné 
úrovni tak, jak je uvedeno 
v grafu. 

Rozvoj zaměstnanců 
a jejich vzdělávání 
Společnost ŠKODA JS vynaložila 
v roce 2019 na vzdělávání svých 
zaměstnanců částku 5 962 601 Kč. 

ŠKODA JS se v září roku 2019 
zapojila do projektu Vzdělávání 
členů Krajské hospodářské 
komory v Plzeňském kraji, 
financovaného z evropského 
fondu v rámci Operačního 
programu „Zaměstnanost“. 
V tomto roce bylo z tohoto  
projektu čerpáno na 
další profesní vzdělávání 

zaměstnanců v oblasti 
odborných, jazykových 
a počítačových dovedností  
70 848 Kč.

Se zahrnutím dotace 
evropského fondu z Operačního 
programu „Zaměstnanost“ 
byla celková vynaložená částka 
na vzdělávání zaměstnanců 
ve výši 6 033 449 Kč. Každý 
zaměstnanec v průměru 
absolvoval školení v délce  
1,93 dne v hodnotě 5 390 Kč.

Vzdělávání bylo dále zaměřeno 
na odborné semináře týkající 
se ekonomické a daňové 
problematiky, na odborné 
znalosti vyplývající ze závazných 
vyhlášek, norem a prohlubování 
kvalifikací v oblasti např. 
svařování, defektoskopie 
a specializovaného školení 
na údržbu primárních částí 
jaderných elektráren typu  
VVER 440 a VVER 1000.

Sociální program a benefity
■    Ve společnosti je stanovena pracovní doba  

37,5 hodiny týdně. 

■    Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění 
zaměstnancům částkou 900 Kč měsíčně. 

■    Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém 
pracovním prostředí, zajišťuje zaměstnavatel 
rekondiční rehabilitační péči s poskytnutím 
pracovního volna. 

■    Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro 
uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců. 

■    Společnost dále poskytuje zaměstnancům: 
- týden dovolené nad základní výměru 
    dovolené dle zákoníku práce, 
- příplatky za práci nad rámec zákoníku práce, 
- pracovní volno s náhradou mzdy nad rámec 
    legislativy, 
- jubilejní odměny, 
- příspěvek za první tři dny pracovní 
    neschopnosti (do 30. 6. 2019) 
- tři dny Sick days.
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Společenská odpovědnost

Společensky odpovědné 
chování je součástí firemní 
filozofie společnosti 
ŠKODA JS. Společnost si 
uvědomuje své závazky, 
které vyplývají z postavení 
jedné z nejvýznamnějších 
firem v plzeňském regionu. 
Každoročně podporuje celou 
řadu kulturních, vzdělávacích, 
sportovních a charitativních 
projektů. 

Společnost dlouhodobě usiluje 
o rozvoj technického školství. 
ŠKODA JS podporuje finančně 
i výukou svých odborníků 
Západočeskou univerzitu 
v Plzni (ZČU) a České vysoké 
učení technické v Praze. 
Studenti technických fakult 
těchto vysokých škol mají také 

možnost vypracovat bakalářské 
a diplomové práce podle zadání 
a pod odborným vedením 
zaměstnanců společnosti. 

Tradičně nejširší spolupráce 
v oblasti vzdělávání je 
společností realizována 
v Plzeňském kraji.  
Na Západočeské univerzitě se 
odborníci společnosti podílejí 
na výuce oboru „Stavba jaderně 
energetických zařízení“  
na katedře energetických strojů 
a zařízení Fakulty strojní. 
Spolupráce pokračuje také  
ve výchově učňů strojírenských 
oborů, a to především v oblasti 
praktické výuky, kterou mají 
možnost absolvovat ve výrobních 
provozech ŠKODA JS. 

ŠKODA JS je hlavním 
organizátorem každoroční 
akce „Jaderné dny“. Jedná 
se o expozici doplněnou 
přednáškami, které mají za cíl 
přiblížit oblast využití jaderné 
energie zejména studentům 
středních a vysokých škol 
a zvýšit jejich zájem o vědu 
a techniku. ŠKODA JS pořádá 
výstavu společně se sdružením 
CENEN (Czech Nuclear Education 
Network) a Západočeskou 
univerzitou v Plzni.

ŠKODA JS se dlouhodobě 
zaměřuje na pomoc potřebným, 
a to zejména prostřednictvím 
ústavů sociální péče, dětských 
domovů a charitativních 
organizací působících 
v Plzeňském kraji.

Členství společnosti ŠKODA JS a.s. v organizacích
Aliance české energetiky sdružuje společnosti, 
jejichž cílem je zvýšit své šance v zahraničních 
výběrových řízeních, především v jaderné energetice. 
Iniciativa vychází z Národního akčního plánu rozvoje 
jaderné energetiky. 

ČNS (Česká nukleární společnost) sdružuje jako 
individuální členy zájemce o problematiku jaderné 
energetiky a organizace, školy, výzkumné ústavy, 
výrobní podniky jako kolektivní členy formou 
členství právnických osob nebo jejich organizačních 
jednotek. 

Sdružení CENEN (Czech Nuclear Education 
Network) je dobrovolným akademickým sdružením 
vzdělávacích institucí zabývajících se výukou 

v oboru jaderného inženýrství a výrobních  
podniků usilujících o rozvoj a udržení kvality 
českého jaderného vzdělávání a jeho zařazení  
do celoevropského kontextu. 

Technologická platforma „Udržitelná energetika 
ČR“ je institucionální nástroj pro podporu aktivit 
souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním 
technologií využitelných pro udržitelný rozvoj 
výroby, přenosu a spotřeby moderních forem 
energie v ČR. 

Regionální hospodářská komora  
Plzeňského kraje

Svaz průmyslu a dopravy ČR
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Organizační schéma společnosti 
ŠKODA JS a.s. k 1. 6. 2020

Valná hromada

Dozorčí rada ŠKODA JS a.s.

Představenstvo ŠKODA JS a.s.

Generální ředitel

Kancelář generálního ředitele Právní odbor

Divize D1
Inženýring a SKŘ

Divize D2
Servis JE

Divize D3
Jaderné zařízení

Divize D4
Slovensko

Úsek
Obchod

Úsek
Nákup

Úsek
Personalistika

Úsek
Management jakosti

Úsek
Finance

Úsek
Business Controlling

Úsek
Administrativa

Úsek Řízení rizik 
a vnitřní audit

ŠKODA JS a.s. – struktura vztahů  
a majetkové účasti

Společnost ŠKODA JS a.s.
Sídlo Orlík 266/15 Bolevec, Plzeň, 316 00

Datum vzniku 5. 3. 1993

Jediný akcionář  OMZ B.V.

Vklad 100 %

IČO 252 35 753

Mateřská společnost OMZ B.V.
Sídlo 1101CT Amsterdam, Herikerbergweg 282, Nizozemské království 

Vklad 100 %

IČO 342 04 885

Ostatní cenné papíry a podíly

Společnost ÚJV Řež, a. s.
Sídlo Hlavní 130, Řež, Husinec, 250 68

Výše účasti ŠKODA JS a.s. 17,40 %

IČO 463 56 088

Společnost Interatomenergo M.CH.O. - mezinárodní hospodářské sdružení

Sídlo Kitajgorodskij projezd, d. 7, 109074, Moskva, Ruská federace

Výše účasti ŠKODA JS a.s. 10,53 %
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Karel Hegner
ředitel divize Jaderné zařízení

Petr Altschul
ředitel úseku Nákup

Libor Holík
ředitel úseku Business Controlling

Jan Vybulka
ředitel divize Slovensko

Josef Šára
finanční ředitel

Lukáš Řežáb
ředitel úseku Management jakosti

Miloš Mostecký
ředitel úseku Obchod

Kateřina Říhová
personální ředitelka

Maksim Shcherbakov
ředitel pro administrativu

Statutární orgány a vedení  
společnosti k 1. 6. 2020

Dozorčí rada 
společnosti
Alexander Stepanov
předseda

Kirill Neginskiy
místopředseda

Vladimir Dyukov
člen

Artur Askhatov
člen

Jiří Šebek
člen

Jaroslav Eliášek
člen

Představenstvo 
společnosti
Anton Razdorskii
předseda představenstva

František Krček
místopředseda představenstva

Maksim Shcherbakov
místopředseda představenstva

Miloš Mostecký
člen představenstva

Andrey Epifanov
člen představenstva

Josef Šára
člen představenstva

Jiří Horáček
člen představenstva

Vedení společnosti

František Krček
generální ředitel

Zdeněk Kratochvíl
ředitel divize Servis JE

Petr Kryl
ředitel divize Inženýring a SKŘ
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Jsme tým
Vyvíjíme a dodáváme špičková a často 
unikátní řešení, dokážeme sestavit  
a řídit rozsáhlé dodavatelské řetězce.
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využila k vyrovnání nedostatku 
finančních zdrojů krátkodobé 
čerpání kontokorentních úvěrů 
v rozsahu několika málo mil. Kč  
či desítek mil. Kč. Důvodem 
krátkodobých výkyvů  
ve finančních tocích / 
cash-flow byla zejména 
pokračující realizace některých 
ukrajinských inženýrských 
zakázek a nutnost udržet jejich 
harmonogramy.  

K dobré likvidní pozici 
společnosti pomáhá efektivní 
management pohledávek  
a závazků a dále nastavená 
dlouhodobá strategie práce 
s objemy přijatých  
a poskytovaných zálohových 
plateb s cílem dosáhnout 
vyrovnaného cash-flow  
u jednotlivých projektů. 

K solidní finanční situaci 
ŠKODA JS a.s. přispělo průběžné 
snižování vázaných zdrojů 
v bankách (cash collateral),  
a to až na hodnotu 132 mil. Kč. 
Největší podíl z vázaných 
zdrojů stále představuje 
forma doplňkového zajištění 
bankovních garancí na 
dlouhodobě realizovaném 
projektu „Dostavba 3. a 4. bloku 
jaderné elektrárny Mochovce“. 

Investiční výdaje byly 
realizovány v hodnotě  
84 mil. Kč (včetně vlivu fúze 
a drobného majetku). Pořizovány 
byly zejména stroje a zařízení 
pro podporu probíhající výroby 
a činností. Zároveň bylo 
vynaloženo 72 mil. Kč na  
opravy majetku.

Průměrný měsíční disponibilní 
zůstatek finančních zdrojů na 
bankovních účtech společnosti 
se pohyboval okolo 125 mil. Kč. 
Na konci r. 2019 nebyl vykazován 
žádný zůstatek úvěru a všechny 
evidované závazky byly 
evidovány před lhůtou 
splatnosti. Finanční situace 
společnosti umožnila v průběhu 
roku provést odloženou výplatu 
dividendy za rok 2017 ve výši  
4,7 mil. eur. 

Struktura tržeb v roce 2019 dle teritoria  
země určení  (IFRS) 

Struktura tržeb v letech 2015–2019  
dle teritoria země určení (IFRS) 

■   32,0 % Česká republika
■ 67,6 % Evropa
■ 0,0 % Asie
■ 0,4 % Amerika

■   35,8 % Česká republika
■ 63,9 % Evropa
■ 0,2 % Asie
■ 0,1 % Amerika

0,4 % 0,2 % 0,1 %

32,0 %
35,8 %

67,6 % 63,9 %

Komentář k finančnímu hospodaření

Hospodaření 
společnosti

Rok 2019 může společnost  
ŠKODA JS a.s. (dále jen 
„společnost“) hodnotit 
jako jeden z úspěšných ve 
své novodobé historii. Dle 
mezinárodních účetních 
standardů (IFRS) dosáhly 
tržby 4,669 mld. Kč. Zisk před 
zdaněním dosáhl v tomto 
období 244 mil. Kč. Uvedeného 
výsledku bylo dosaženo i díky 
úspěšné realizaci projektů 
pro zákazníky Slovenské 
elektrárne, a.s., ČEZ, a. s., 
a NAEK Energoatom. Celkem 
3,174 mld. Kč tržeb vykázaných 
dle mezinárodních účetních 
standardů bylo realizováno 
v exportu, tedy 68 %. Největší 
podíl exportu byl realizován 

na Slovensku a na Ukrajině. 
Podíváme-li se na tržby podle 
jednotlivých segmentů,  
49 % připadlo na inženýring,  
25 % na servis a 26 % na výrobu 
zařízení pro jaderné elektrárny. 

Největšími projekty v oblasti 
inženýringu byly projekty 
„Dostavba 3. a 4. bloku jaderné 
elektrárny Mochovce“ pro 
Slovenské elektrárne, a.s., 
a projekty havarijního snížení 
tlaku pro ukrajinské elektrárny 
NAEK Energoatom. 

V oblasti servisu se jednalo 
o servis logických celků pro 
jaderné elektrárny Temelín 
a Dukovany. 

V segmentu výroby se největší 
měrou podílela výroba pohonů 
řídicích tyčí pro jaderné 

elektrárny Bohunice a Mochovce 
na Slovensku a pro elektrárnu 
Dukovany v České republice. 
Dále to byla výroba kontejnerů 
pro použité jaderné palivo.

V roce 2019 společnost uzavřela 
nové zakázky za 3,2 miliardy Kč.

Společnost uskutečnila fúzi se 
svou dceřinou společností ŠKODA 
SLOVAKIA, a.s., s rozhodným 
dnem 1. ledna 2019.

Finanční situace 
společnosti, 
financování projektů 
a pojištění
ŠKODA JS a.s. opět v roce 2019 
udržela stabilní likviditu. 
V některých měsících společnost 

Struktura tržeb v roce 2019  
dle oborů činnosti (IFRS)

Struktura tržeb v letech 2015–2019 
dle oborů činnosti (IFRS) 

■   49,2 % Investiční inženýring
■ 24,8 % Servis pro JE
■ 14,6 % Zařízení pro jaderné elektrárny
■ 10,9 % Skladování vyhořelého paliva
■ 0,4 % Ostatní

■   57,6 % Investiční inženýring
■ 19,6 % Servis pro JE
■ 12,2 % Zařízení pro jaderné elektrárny
■ 8,5 % Skladování vyhořelého paliva
■ 2,0 % Ostatní

10,9 % 8,5 %

49,2 %
57,6 %

24,8 %
19,6 %

14,6 % 12,2 %

0,4 % 2,0 %



52 Roční zpráva ŠKODA JS a.s. 2019 | 53

riziko Společnosti je tímto 
způsobem udržováno tak, 
aby její výsledky hospodaření 
nebyly významným způsobem 
ovlivněny vývojem směnných 
kurzů na finančních trzích. 
Jsou k tomu využívány všechny 
dostupné netransakční 
způsoby eliminace měnových 
rizik, stejně jako standardní 
derivátové zajišťovací nástroje, 
k nimž patří měnové forwardy, 
měnové swapy a kombinace 
měnových opcí, vše v souladu 
se schválenými interními 
postupy. Povolené zajišťovací 
nástroje, strategie zajištění, 
účetní postupy a nastavené 
rizikové limity jsou definovány 
v dokumentu „Strategie 
zajišťování měnových rizik  
ve ŠKODA JS a.s.“.

Závěrem
ŠKODA JS a.s. v roce 2019 
přesáhla plán stanovený 
akcionáři, dosáhla výborných 
výsledků hospodaření,  
a je možné proto tento rok 
považovat za úspěšný. Zároveň 
je možné konstatovat,  
že společnost vykazuje stabilní 
finanční pozici i vzhledem 
k tomu, že se podařilo uzavřít 
řadu nových i dlouhodobých 
zakázek. 

Ing. Josef Šára, MBA
finanční ředitel

Způsob řízení rizik 
likvidity a měnové 
pozice
Velkou část svých tržeb získává 
společnost ze zahraničí, z toho 
většina je inkasována v eurech. 
Příjmy v eurech dlouhodobě 
převyšují výdaje v této měně, 
proto musíme jejich část 
prodávat za české koruny. 
Výsledek hospodaření ovlivňují 
kurzové rozdíly vzniklé při 
realizaci peněžních transakcí 
v cizí měně, část z nich připadá 
na prodeje cizích měn na 
finančním trhu označované 
jako FX transakce. Většina 
těchto transakcí v uplynulém 
roce byly měnové spoty a swapy 
představující prodej eur za Kč.

Výsledkem všech FX transakcí 
realizovaných v roce 2019 bylo 
zvýšení výnosů společnosti 
cca o 19,9 mil. Kč, z toho 
zvýšení tržeb u konkrétních 
zakázek (při aplikaci principů 
zajišťovacího účetnictví) činilo 
asi 14,6 mil. Kč.

Riziko likvidity je ve společnosti 
řízeno tak, aby byl zajištěn 
dostatečný objem finančních 
zdrojů potřebných pro plnění 
finančních závazků. Proces 
řízení likvidity probíhá ve 
společnosti na několika 
úrovních. 

U významných zakázek, nad 
stanovený limit finančního 
plnění, jsou v souladu 
s nastavenými interními 

předpisy u každé takové 
zakázky analyzovány náklady 
jejího financování a dopady 
do likvidity společnosti.  
V případě významné potřeby 
dodatečného financování jsou 
zdroje a podmínky financování 
připravovány již v nabídkové 
fázi výběrového řízení.

Krátkodobé řízení likvidity ve 
společnosti představuje řízení 
peněžních toků na základě 
dat získaných z informačního 
systému, který poskytuje 
přehled o objemu a splatnosti 
všech závazků a pohledávek. 

Dlouhodobé řízení likvidity 
znamená analýzu vývoje 
likvidity společnosti na 
období plovoucího roku a na 
měsíční bázi. Obsahuje veškeré 
známé i plánované finanční 
toky v jednotlivých měnách. 
Společnost v případě potřeby 
reaguje na aktuální vývoj 
realizací externích i interních 
opatření, která předchází 
zhoršení likvidní pozice 
společnosti, zejména sjednáním 
dostatečných úvěrových linek 
u financujících institucí.  

Z tržních rizik, mezi která 
patří měnové riziko, úrokové 
riziko a komoditní riziko, je 
pro společnost nejvýznamnější 
měnové riziko, souvisící s její 
exportní výkonností. Cílem 
řízení měnových rizik je dodržet 
plánované rozpočtové kurzy, 
a tím napomáhat zajištění 
plánované ziskovosti všech 
podepsaných zakázek. Měnové 

V průběhu roku využívala 
ŠKODA JS a.s. při vystavování, 
prodlužování a úpravách 
bankovních záruk rámcové 
záruční linky otevřené 
u Komerční banky, a.s., 
Československé obchodní 
banky, a.s., a České exportní 
banky, a.s. V rámci projektu 
„Dostavba 3. a 4. bloku jaderné 
elektrárny Mochovce“ se 
uskutečnilo další prodlužování 
platností vystavených 
bankovních záruk v souladu 
se smluvní dokumentací 
a aktuálními smluvními 
termíny. 

Společností ŠKODA JS a.s. bylo 
v průběhu roku zprostředkováno 
financování projektu „Dodávka 
rezervních skladovacích 
mříží včetně příslušenství pro 
NAEK Energoatom/Rovenskou 
jadernou elektrárnu“ v částce 
5,712 mil. eur, a to formou 
sjednání přímého exportně 
odběratelského úvěru od 
České exportní banky, a.s., 
s pojištěním Exportní garanční 
a pojišťovací společnosti, a.s. 

V roce 2019 jsme společně 
s naším pojistným makléřem 
společností RENOMIA a.s. 
spolupracovali na maximálně 
možném pokrytí rizik spojených 
s běžnou činností společnosti 
nebo s realizací velkých 
projektů. Na konci roku bylo 
uzavřeno nebo prolongováno 
13 pojistných smluv na další 
pojistné období, u některých 
odpovědnostních smluv bylo 
také rozšířeno pojistné krytí.
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Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

Označ. 2 019 2 018
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 4 491 410 3 865 338

A. Výkonová spotřeba 3 252 782 3 079 227
A.2. Spotřeba materiálu a energie 1 275 595  775 607

A.3. Služby 1 977 187 2 303 620

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)  20 509 - 352 067

C. Aktivace (-) -  606 -  630

D. Osobní náklady  938 005  856 323
D.1. Mzdové náklady  693 734  639 571

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady  244 271  216 752
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  220 837  198 250

D.2.2. Ostatní náklady  23 434  18 502

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  50 952  76 701
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  67 569  64 818

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé  67 569  64 818

E.2. Úpravy hodnot zásob - 16 764  25 664

E.3. Úpravy hodnot pohledávek   147 - 13 781

III. Ostatní provozní výnosy  33 187  20 680
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku   172   490

III.2. Tržby z prodaného materiálu   160  1 481

III.3. Jiné provozní výnosy  32 855  18 709

F. Ostatní provozní náklady  31 777 - 30 123
F.2. Prodaný materiál   101   578

F.3. Daně a poplatky  11 087  3 864

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období - 34 162 - 81 857

F.5. Jiné provozní náklady  54 751  47 292

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)  231 178  256 587
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy   55   6

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy   55   6

J. Nákladové úroky a podobné náklady   448   663
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady   448   663

VII. Ostatní finanční výnosy  42 098  32 071

K. Ostatní finanční náklady  68 879  86 533

* Finanční výsledek hospodaření - 27 174 - 55 119
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  204 004  201 468
L. Daň z příjmů  40 856  77 186

L.1. Daň z příjmů splatná  18 884  73 075

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)  21 972  4 111

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  163 148  124 282
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  163 148  124 282
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 4 566 750 3 918 095

Uvedené finanční údaje představují pouze vybrané údaje z účetní závěrky společnosti. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle společnosti  
a je zveřejněna ve Sbírce listin rejstříkového soudu. K účetní závěrce byla dne 16. 3. 2020 vydána auditorskou společností KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., evidenční číslo 71, zpráva auditora s výrokem bez výhrad.

Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. 
(podle CAS)
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(v tisících Kč)

Označ. P A S I V A 2 019 2 018
PASIVA CELKEM 4 241 592 4 191 672

A. Vlastní kapitál           1 979 559 1 802 146
A.I. Základní kapitál  550 000  550 000

A.I.1. Základní kapitál               550 000  550 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy  192 693  114 461

A.II.1. Ážio  111 696  111 696

A.II.2. Kapitálové fondy  80 997  2 765

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy   50   50

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)  80 947  2 715

A.III. Fondy ze zisku  120 406  119 843

A.III.1. Ostatní rezervní fondy  111 472  111 472

A.III.2. Statutární a ostatní fondy  8 934  8 371

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  953 312 1 017 842

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)  953 312 1 017 842

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  163 148   

B. + C. Cizí zdroje 1 911 873 2 147 456
B. Rezervy  297 098  331 260
B.4. Ostatní rezervy  297 098  331 260

C. Závazky 1 614 775 1 816 196
C.I. Dlouhodobé závazky  291 449  320 114

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy  284 228  312 682

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů   396   179

C.I.9. Závazky – ostatní  6 825  7 253

C.I.9.3. Jiné závazky  6 825  7 253

C.II. Krátkodobé závazky  1 323 326 1 496 082

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím    13 192

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy  477 746  424 655

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů  534 643  729 934

C.II.8. Závazky ostatní  310 937  328 301

C.II.8.1. Závazky ke společníkům  62 000  120 908

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům  63 804  57 532

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  37 841  33 739

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace  37 202  28 463

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní  108 880  79 776

C.II.8.7. Jiné závazky  1 210  7 883

D. Časové rozlišení pasiv   350 160  242 070
D.1. Výdaje příštích období     28

D.2. Výnosy příštích období  350 160  242 042

Uvedené finanční údaje představují pouze vybrané údaje z účetní závěrky společnosti. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle společnosti  
a je zveřejněna ve Sbírce listin rejstříkového soudu. K účetní závěrce byla dne 16. 3. 2020 vydána auditorskou společností KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., evidenční číslo 71, zpráva auditora s výrokem bez výhrad. V rozvaze jsou za srovnatelné období uvedeny údaje vyplývající z pro-forma 
zahajovací rozvahy sestavené k 1. lednu 2019.

Rozvaha k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

Označ. A K T I V A 2 019 2018
   Brutto Korekce Netto Netto
AKTIVA CELKEM 5 939 072 -1 697 480 4 241 592 4 191 672

B. Stálá aktiva 2 272 623 -1 598 831  673 792  608 989
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   139 242 - 110 281  28 961  29 562

B.I.2. Ocenitelná práva  138 302 - 110 281  28 021  24 545

B.I.2.1. Software  124 776 - 97 206  27 570  23 902

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva  13 526 - 13 075   451   643

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

  940     940  5 017

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   940     940  5 017

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 028 238 -1 488 550  539 688  533 648

B.II.1. Pozemky a stavby  182 131 - 76 587  105 544  107 042

B.II.1.1. Pozemky   327     327   327

B.II.1.2. Stavby  181 804 - 76 587  105 217  106 715

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 806 797 -1 410 547  396 250  419 988

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  1 844 - 1 416   428   475

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  1 844 - 1 416   428   475

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

 37 466    37 466  6 143

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  2 354    2 354  1 800

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  35 112    35 112  4 343

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  105 143    105 143  45 779

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  105 143    105 143  45 779

C. Oběžná aktiva 3 650 427 - 98 649 3 551 778 3 566 865
C.I. Zásoby 1 980 323 - 95 842 1 884 481 1 958 496

C.I.1. Materiál  331 305 - 41 995  289 310  263 181

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 1 496 968 - 50 105 1 446 863 1 443 613

C.I.3. Výrobky a zboží        11 319

C.I.3.2. Zboží        11 319

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby  152 050 - 3 742  148 308  240 383

C.II. Pohledávky 1 364 289 - 2 807 1 361 482 1 277 388

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky  49 954    49 954  55 215

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů  28 670    28 670  5 167

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka  21 200    21 200  47 453

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní   84     84  2 595

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky   84     84  2 595

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 1 314 335 - 2 807 1 311 528 1 222 173

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 178 117 - 2 807 1 175 310 1 128 833

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní  136 218    136 218  93 340

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky  64 840    64 840  48 684

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy  4 621    4 621  2 781

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní  30 763    30 763  10 450

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky  35 994    35 994  31 425

C.IV. Peněžní prostředky  305 815    305 815  330 981

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně  1 741    1 741  1 383

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech  304 074    304 074  329 598

D. Časové rozlišení aktiv  16 022    16 022  15 818
D.1. Náklady příštích období  16 016    16 016  15 731

D.3. Příjmy příštích období   6     6   87
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Účetní závěrka ŠKODA JS a.s.  
(podle IFRS)

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

2 019 2 018
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  330 981  617 918

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  204 004  201 468

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  19 382 - 6 919

A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  67 569  64 818

A.1.2. Změna stavu: - 50 779 - 69 975

A.1.2.2. rezerv a opravných položek - 50 779 - 69 975

A.1.3. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -  172 -  490

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky   393   657

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  2 371 - 1 929

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu  223 386  194 549
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  12 235 - 331 797

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení - 55 344 - 96 309

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení - 23 200  313 174

A.2.3. Změna stavu zásob  90 779 - 548 662

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  235 621 - 137 248
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  448 -  663

A.4. Přijaté úroky   55   6

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 58 647 - 123 021

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  176 581 - 260 926
Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv - 66 382 - 55 730

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 60 850 - 53 857

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 5 532 - 1 873

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   172   490

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   172   490

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 66 210 - 55 240
Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti - 13 192  13 192

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 122 345 - 11 032

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku - 1 437 - 1 940

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 120 908 - 9 092

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 135 537  2 160
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků - 25 166 - 314 006
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  305 815  303 912

Uvedené finanční údaje představují pouze vybrané údaje z účetní závěrky společnosti. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle společnosti  
a je zveřejněna ve Sbírce listin rejstříkového soudu. K účetní závěrce byla dne 16. 3. 2020 vydána auditorskou společností KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., evidenční číslo 71, zpráva auditora s výrokem bez výhrad.
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Výkaz o úplném výsledku k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

Uvedené finanční údaje představují pouze vybrané údaje z účetní závěrky společnosti. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle společnosti.  
K účetní závěrce byla dne 20. 4. 2020 vydána auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., evidenční číslo 71, zpráva auditora  
s výrokem bez výhrad.

2019 2018
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 4 668 782 4 137 904

Tržby 4 668 782 4 137 904
Spotřeba materiálu a služeb -3 143 198 -3 012 359

Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby -140 474 126 387

Aktivace dlouhodobého majetku 606 630

Osobní náklady -938 005 -938 004

Odpisy -169 476 -70 474

Ostatní provozní výnosy 53 521 53 461

Ostatní provozní náklady -76 278 -58 492

Snížení hodnoty finančních a smluvních aktiv 1 672 1 964

Provozní zisk 257 150 241 017
Finanční výnosy 6 339 6

Finanční náklady -19 499 -5 818

Zisk před zdaněním 243 990 235 205
Daň z příjmu -44 492 -84 255

Zisk po zdanění 199 498 150 950
Ostatní úplný výsledek:
Položky, které budou při splnění určitých podmínek reklasifikovány do výsledku hospodaření
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností 0 2 503

Zisky/ztráty ze zajištění peněžních toků 22 537 -33 454

Daň z příjmu vztahující se k položkám ostatního souhrnného výsledku hospodaření -4 282 6 356

Ostatní úplný souhrnný výsledek po zdanění 18 255 -24 595
CELKOVÝ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 217 753 126 355

Výkaz o finanční pozici k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

AKTIVA 2019 2018 1. ledna 2018
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peníze a peněžní ekvivalenty – volné zdroje 173 929 169 368 485 249

Peníze a peněžní ekvivalenty – vázané zdroje 131 886 161 613 154 159

Pohledávky – finanční 1 168 945 1 118 350 1 008 956

Smluvní aktiva 714 834 699 992 662 758

Zásoby 350 385 470 431 226 344

Pohledávky z derivátových operací 25 415 1 348 20 312

Ostatní nefinanční pohledávky 172 856 303 725 203 526

Daňové pohledávky – splatná daň z příjmů 59 615 19 853 0

Ostatní oběžná aktiva – finanční 0 0 543

Ostatní oběžná aktiva – nefinanční 16 015 15 731 24 781

Oběžná aktiva celkem 2 813 880 2 960 411 2 786 628
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Nehmotná aktiva 28 961 29 562 30 704

Pozemky, budovy a zařízení 560 852 559 689 548 255

Aktiva z práv k užívání 433 195 0 0

Majetkové cenné papíry 105 143 98 859 98 859

Ostatní dlouhodobé pohledávky – finanční 28 199 5 162 14 145

Pohledávky z derivátových operací 84 2 594 7 515

Odložená daňová pohledávka 0 16 205 20 881

Dlouhodobá aktiva celkem 1 156 434 712 071 720 359
AKTIVA CELKEM 3 970 314 3 672 482 3 506 987
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky – finanční 534 643 729 905 647 978

Smluvní závazky 382 319 406 987 330 365

Závazky z derivátových operací 32 4 206 1 086

Daňové závazky – daň z příjmů splatná 0 0 27 256

Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky 0 13 192 0

Ostatní závazky – finanční 110 947 141 608 21 617

Závazky z leasingu krátkodobé 95 142 0 0

Ostatní závazky – nefinanční 200 062 183 712 200 088

Rezervy 137 460 196 404 265 326

Krátkodobé závazky celkem 1 460 605 1 676 014 1 493 716
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní dlouhodobé závazky – finanční 396 179 16 788

Závazky z derivátových operací 5 579 6 061 367

Závazky z leasingu dlouhodobé 344 068 0 0

Ostatní dlouhodobé závazky – nefinanční 101 101 2 344

Odložený daňový závazek 13 685 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 363 829 6 341 19 499
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál 550 000 550 000 550 000

Kapitálové a ostatní fondy a rezervy 246 240 229 595 254 190

Nerozdělený zisk 1 349 640 1 210 532 1 189 582

Vlastní kapitál celkem 2 145 880 1 990 127 1 993 772
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 3 970 314 3 672 482 3 506 987
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Výkaz o peněžních tocích k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

2019 2018
Čistý zisk před zdaněním 243 990 235 205
Odpisy 169 476 70 474

Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a fin. investic -172 -531

Vyúčtované výnosové / nákladové úroky 19 444 5 812

Změna stavu rezerv -58 944 -68 922

Přecenění finančních investic -6 284 0

Přijaté úroky 55 6

Zaplacené úroky -15 749 -737

Ostatní nepeněžní operace 3 219 1 748

Placená daň z příjmů -58 646 -120 768

Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu 296 389 122 287
Změny pracovního kapitálu:
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a smluvních aktiv 42 395 -257 697

Změna stavu zásob 120 046 -244 087

Změna stavu závazků z provozní činnosti a smluvních závazků -229 755 153 468

Změna stavu ostatních oběžných aktiv a závazků 47 750 -6 698

Změna stavu vázaných peněžních zdrojů 29 727 -7 454

Čisté peněžní toky z provozní činnosti 306 552 -240 181
Investiční činnost:
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku -60 850 -77 087

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku -5 532 -3 679

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 172 531

Peněžní toky z investičních činností -66 210 -80 235
Finanční činnost:
Čerpání úvěrů a půjček 1 070 640 545 470

Splácení úvěrů a půjček -1 083 832 -533 312

Vyplacené dividendy -120 908 -9 092

Splátky závazků z leasingu -91 430 0

Peněžní toky z finančních činností -225 530 3 066
Čistá změna peněz a peněžních prostředků 14 812 -317 350

Peníze a peněžní prostředky na začátku období 169 368 485 249

Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních prostředků -10 251 1 469

Peníze a peněžní prostředky – volné zdroje na konci období 173 929 169 368

Uvedené finanční údaje představují pouze vybrané údaje z účetní závěrky společnosti. Kompletní účetní závěrka je uložena v sídle společnosti.  
K účetní závěrce byla dne 20. 4. 2020 vydána auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., evidenční číslo 71, zpráva auditora  
s výrokem bez výhrad.

Výkaz změn vlastního kapitálu k 31. prosinci 2019 (v tisících Kč)

Základní 
kapitál

Rezervní 
fond

Kapitálové 
a ostatní 

fondy

Kumulované 
kurzové 

rozdíly

Zajištění 
peněžních 

toků

Oceňovací 
rozdíly

Nerozdělený 
zisk

Celkem

Stav k 1. lednu 2018 550 000 115 456 109 201 -893  31 797 -1 371 1 189 582 1 993 772
Zisk za účetní období  -    -    -    -    -    -   150 950 150 950
Ostatní úplný výsledek 
Kurzové rozdíly z přepočtení  -    -    -   2 503  -    -    -   2 503

Změna reálné hodnoty zajištění 
peněžních toků

 -    -    -    -   -33 454  -    -   -33 454

Daňový dopad zúčtování změny  
reálné hodnoty peněžních toků

 -    -    -    -   6 356  -    -   6 356

Celkový ostatní úplný výsledek  -    -    -    2 503 -27 098  -    -    -24 595 
Transakce s vlastníky účtované  
ve vlastním kapitálu
Podíly na zisku  -    -    -    -    -    -   -130 000 -130 000

Celkem transakce s vlastníky  -    -    -    -    -    -   -130 000 -130 000
Stav k 31. prosinci 2018 550 000 115 456 109 201 1 610 4 699 -1 371 1 210 532 1 990 127

Základní 
kapitál

Rezervní 
fond

Kapitálové 
a ostatní 

fondy

Kumulované 
kurzové 

rozdíly

Zajištění 
peněžních 

toků

Oceňovací 
rozdíly

Nerozdělený 
zisk

Celkem

Stav k 1. lednu 2019 550 000 115 456 109 201 1 610  4 699 -1 371 1 210 532 1 990 127
Vliv fúze k 1. lednu 2019  -    -4 076  4 076  -1 610  -    -    1 610  -   
Zisk za účetní období  -    -    -    -    -    -   199 498 199 498
Ostatní úplný výsledek 
Kurzové rozdíly z přepočtení  -    -    -    -    -    -    -    -   

Změna reálné hodnoty zajištění 
peněžních toků

 -    -    -    -   22 537  -    -   22 537

Daňový dopad zúčtování změny  
reálné hodnoty peněžních toků

 -    -    -    -   -4 282  -    -   -4 282

Celkový ostatní úplný výsledek  -    -    -    -   18 255  -    -    18 255 
Transakce s vlastníky účtované  
ve vlastním kapitálu
Podíly na zisku  -    -    -    -    -    -   -62 000 -62 000

Celkem transakce s vlastníky  -    -    -    -    -    -   -62 000 -62 000
Stav k 31. prosinci 2019 550 000 111 380 113 277 0 22 954 -1 371 1 349 640 2 145 880
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Kontaktní údaje

ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15, Bolevec
316 00 Plzeň

Tel.: +420 377 535 400
Fax: +420 377 524 755
E-mail: info@skoda-js.cz
Internet: www.skoda-js.cz

IČ: 25 23 57 53
DIČ: CZ25235753
OR: Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Goethova 1, 309 95 Plzeň

Číslo účtu (CZK): 74303311/0100
 IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311

Číslo účtu (USD): 4848440247/0100
 IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
 Swift: KOMB CZ PP

Číslo účtu (EUR): 4848610277/0100
 IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
 Swift: KOMB CZ PP
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