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Úvodní slovo generálního ředitele 
 
 
 
 
 
Vážení akcionáři,  obchodní partneři, zaměstnanci, 
 
 
 
jménem představenstva a managementu akciové společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY Vám 
předkládám výroční zprávu za rok 2011. 
V roce 2011 společnost oslavila stoleté výročí svého založení. Zároveň to byl rok, kdy se podařilo 
dosáhnout vyrovnaného hospodaření. 
Vnější vlivy na hospodaření společnosti byly ovlivněny posílením kurzu české koruny do konce třetího 
čtvrtletí a rozkolísáním cen mědi a niklu, kdy především v závěru roku došlo k značnému poklesu. První 
polovina roku 2011 byla pozitivně ovlivněna celospolečenským očekáváním hospodářského růstu. Ovšem 
vývoj v některých státech Evropské unie tento pozitivní trend obrátil směrem opačným. 
Tento vývoj se projevil nervozitou na trzích a byl příčinou obtížných jednání při uzavírání jednotlivých 
obchodních případů. 
 Po mnoha letech společnost realizovala významnou investici do strojního vybavení. Jedná se 2,5 t tavicí 
pec s vakuovým víkem. V rámci technologického cyklu jsou zpracovány navazující investice. Cílem 
těchto kroků je zvýšení kvality produkce, snížení energetické a časové náročnosti výroby a v neposlední 
řadě zlepšení ekologie provozu.  
V uplynulém účetním období společnost pokračovala v oblasti vědy a výzkumu na  řešení projektů 
v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu.  
Představenstvo a dozorčí rada společnosti děkuje všem obchodním partnerům za spolupráci a 
zaměstnancům za odvedenou práci k rozvoji společnosti. Do dalšího období Vám všem přeje hodně 
úspěchů v obchodní, pracovní i soukromé oblasti. 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
Rokycany  14.5.2012 

Mgr. Miloš Tuček 
generální ředitel  

a místopředseda představenstva 
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1. Profil společnosti 

 
Obchodní jméno: 
Sídlo: 
Právní forma: 
IČ: 
 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. 
Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 
Akciová společnost 
49195719, registrovaná u Městský soud v Praze,  zapsaná v odd. B, 
vložce 16897 
CZ49195719 
Česká spořitelna, a.s., č.účtu 1243362/0800 

 
Společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. se specializuje na zpracování  neželezných kovů, v němž má  
dlouholetou tradici. Výroba, která byla založena již v roce 1911. Za tuto dobu se společnost vyprofilovala 
mezi přední výrobce a dodavatele v dále uvedených oborech: 
 
metalurgie tavení a lití – odlévání ingotů a kontislitků ze slitin na bázi Ni, Cu a speciálních slitin 

na vakuových a otevřených pecích 
tváření za tepla - válcování pasů a plechů z Ni a Cu slitin 
                               -  lisování tyčí a trubek z Cu slitin 
tváření za studena - válcování a následné tažení drátu a trubek 
                                    - válcování pasů a plechů z Ni, Cu a jejich slitin 
tepelné zpracování - žíhání produktů v ochranných atmosférách H2  a N2 pro dosažení nejvyšších 

kvalitativních parametrů  
výroba bimetalických ložisek  a monolitických pouzder různých průměrů, zejména s ohledem na 

vysokou dynamickou  únosnost (olovnaté bronzy), včetně odstředivého lití 
 
V oblasti výrobků z Ni a Ni slitin, které se společnost věnuje stále ve větší míře, jsou KOVOHUTĚ 
ROKYCANY, a.s. v České republice jediným výrobcem. Vzhledem k technologickému a strojnímu 
vybavení může firma uzavírat i kontrakty na malé objemy, což je její konkurenční výhoda. Tyto zakázky 
jsou s ohledem na cenový vývoj neželezných kovů na burze LME a schopnost společnosti splnit náročné 
požadavky zákazníků na vlastnosti konečných produktů při chystání slitin „na míru“ velmi žádané 
především na zahraničních trzích v Asii, USA a rusky mluvících zemích. 
 
 

2. Statutární orgány společnosti 

 
Statutární orgány společnosti k 31.12.2011 a k datu sestavení Výroční zprávy pracovaly v tomto 
složení: 
                                                                          
Představenstvo: 
Předseda představenstva  Josef Šmíd 
Místopředseda představenstva  Mgr. Miloš Tuček 
Člen představenstva   Ing. Karel Ernest 
   
Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady   Ing. Josef Šmíd 
Místopředseda dozorčí rady  JUDr. Jaroslav Kosnar 
Člen dozorčí rady   Blanka Peštová 
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3. Zpráva o činnosti společnosti a finanční situace 

 
Postavení společnosti v roce 2011 a 2010 je zřejmé z účetní závěrky, která je nedílnou součástí výroční 
zprávy za rok 2011. 
 
Finanční situace: 
Bankovní účty má společnost vedeny u tří peněžních ústavů: 
- České spořitelny a.s. bankovní účty pro běžný provoz v měnách CZK, EUR a USD 
- ČSOB a.s. bankovní účty založené pro poskytnuté dotační projekty z MPO v CZK 
- PPF banky a.s. bankovní účty pro běžný provoz v měnách CZK, EUR a USD  
 
Úvěry společnost dlouhodobě čerpá u České spořitelny a.s., kde má otevřen kontokorentní účet do 
celkové výše 38,250 tis.Kč a úvěry na financování oběžných prostředků. K 31.12.2011 činí nesplacený 
zůstatek celkem 129,870 tis.Kč.   
U PPF banky a.s. čerpá společnost investiční úvěr na pořízení nové tavicí vakuové pece Consarc 2,5 t. 
K 31.12.2011 činí částka načerpaného úvěru částku  38,753 tis.Kč 
Poskytnuté úvěry včetně úhrad úroků společnost hradí v řádných termínech dle uzavřených úvěrových 
smluv. 
 
 

4. Pracovněprávní vztahy 

 
K 31.12.2011 bylo v akciové společnosti zaměstnáno celkem 132 zaměstnanců, meziročně došlo ke 
zvýšení stavu zaměstnanců o 6 osob. 
V celkového stavu zaměstnanců bylo v roce 2011 zaměstnáno  8 osob se sníženou zdravotní schopností.  
V personální oblasti stejně jako v předchozích letech bylo zajištěno vzdělávání zaměstnanců podle plánu 
v oblastech odborné přípravy, jazykových kurzů i dalšího vzdělávání.  
 

5. Výzkum a vývoj 
 

V roce 2011 byly realizovány ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. tři dotační programy. 

KOVOHUTĚ ROKYCANY , a.s.  od  Ministerstva průmyslu a obchodu   České republiky ( dále MPO) 
čerpaly finanční prostředky v rámci programu TIP na tři projekty  

- Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby tyčí ze slitin na bázi Ni a Cu. Tento projekt byl tříletý a  
byl ukončen v roce 2011. 

- Průmyslový vývoj a výzkum technologie výroby moderních Ni slitin pro náročné použití. Jedná se o 
čtyřletý projekt s ukončením v roce 2012. 

- Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných fólií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a 
Cu. Projekt byl zahájen v roce 2010 na dobu 4 let s ukončením v roce 2013. 

 

6. Významné události po konci rozvahového dne  
 
Dne 1.2.2012 byla na základě předávacího protokolu převzata do užívání nová investice tavící pec 
Consarc 2,5t. Následně byly společností předloženy požadované doklady dle uzavřené smlouvy s MPO 
v rámci dotačního projektu reg.č. 4.1 IN02/284 Inovace procesu výroby magneticky měkkých niklových 
slitin v metalurgickém agregátu zajišťující cílené metalurgické ovlivnění vlastností nových materiálů 
vyrobených " na míru". Projekt je zaměřen na inovaci technologie metalurgického zpracování, která 
cíleně  uzpůsobuje tavící pec pro metalurgické aplikace umožňující výrobu nově vyvinutých slitin. 
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Dotace byly schválena a finanční částka ve výši 11,494 tis.Kč byla dne 27.4.2012 připsána na běžný účet 
společnosti vedený u PPF banky,a.s. Společnost požádala o předčasnou splátku úvěru a dne 11.5.2012 
byla splátka provedena. 
 
Další významné informace 
 
Veškeré dokumenty a materiály týkající se akciové společnosti jsou k nahlédnutí  u Městského soudu 
v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 12 a v sídle společnosti. 
 
Akciová společnost není součástí koncernu a nemá účast v žádných jiných společnostech. 
Na celkovém obratu, výrobě a službách se nepodílí žádná organizační složka. 
 
Akciová společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. nevlastní žádné patenty ani licence. 
 
 
 
 

7. Zpráva auditora 
 
 
Na ověření roční  závěrky za rok 2000 až 2011 byla dle příslušného ustanovení stanov vybrána auditorská 
firma   
PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o. 
Bolevecká 494,  109 00 Praha  
odpovědný auditor :   
Ing. Jiří Hofman ;  číslo dekretu 1401  
 
Výrok auditora je uveden v příloze. 
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