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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSTAVENSTVA
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Vážení obchodní partneři,
letošní úvodní slovo bude jiné, než ta
předchozí. Proběhlý rok byl ve znamení koronavirovné pandemie, která ovlivnila chod
většiny společnos� u nás i ve světě. Nicméně
i přes řadu omezení jsme ve ﬁskálním roce
2020 dosáhli nejlepší roční výsledek v objemu
získaných nových zakázek za posledních pět
let. Navýšili jsme �m backlog a zajis�li práci
pro naše zaměstnance na následující období
v objemu téměř jedné a půl miliardy korun.
Nemalou měrou k tomu přispělo i fungování
Krizového štábu Covid, který jsme jako jedna
z prvních ﬁrem v České republice ustanovili už
koncem února 2020. Díky vlastnímu systému a
struktuře opatření, která deﬁnovala konkrétní
kroky v rámci jednotlivých stupňů nebezpečí,
COVID-19 zásadně nezasáhl do fungování naší
společnos�. I přes různá omezení

a téměř nemožnost osobních kontaktů jsme
realizovali zisk na úrovni 6 procent. Koronavirová krize také přispěla k urychlení digitalizace
řady ﬁremních procesů. Nezastavily se ani
inves�ce do výroby, kdy jsme investovali do
nových výrobních strojů 33 milionů korun, což
nám umožňuje zásadní zvýšení její efek�vity a
kapacity. Výrobní stroje plánujeme propojit do
ﬁremního ERP systému a posílit �m další digitalizaci výrobních procesů.
Co však považujeme za nejpodstatnější, je
loajalita a disciplína našich zaměstnanců,
pro které nebyl uplynulý rok pracovně ani
soukromě jednoduchý. Jejich loajalita a ochota
přizpůsobit se všem požadovaným opatřením,
která krizový štáb vyhlašoval za účelem omezení rizik šíření nákazy na pracoviš�, značně

přispěly jak k obchodnímu úspěchu ﬁrmy, tak
v podstatě k nulovému přenosu nemoci mezi
zaměstnanci.
Abychom však nevyšli zcela z tradice úvodního slova, zmiňme zde pár významných realizací. V segmentu jaderné energe�ky jsme
pokračovali na zakázkách pro jaderné elektrárny ve Francii, Finsku, Slovensku, Maďarsku
i České republice, v oblas� vodní energe�ky
jsme úspěšně dokončili kompletní výměnu
regulátorů turbín na blocích 7 a 8 vodní elektrárny Gabčíkovo či migraci řídicího systému
ZAT na vodní elektrárně Kořensko. Pro Správu
železnic jsme i v loňském roce realizovali
dodávky diagnos�ckých a řídicích systémů

a zajis�li bezpečnost a komfort cestujících
v desítkách železničních stanic. Daří se nám
také v oblas� vývoje zakázkového so�waru,
úspěšná je i divize Medical specializovaná na
vývoj, výrobu a distribuci lékařských přístrojů.
Ve vývoji jsme se zaměřili na vývoj systému
pro řízení jaderných reaktorů nové generace
budovaných v Evropě i ve světě a zahájili jsme
proces jeho kvaliﬁkace. Více o vývoji, zakázkách i dalších činnostech naší společnos� se
dočtete na následujících stranách.
A co říct závěrem? Vše uvedené je již minulos�, naše týmy už s nadšením pracují na projektech pro budoucnost – příš�ch úspěchů
vás, našich zákazníků.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SPOLEČNOSTI ZAT a.s.
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PŘEDSTAVENSTVO

VÝKONNÝ ŘEDITEL
MANAGEMENTU

VÝKONNÝ ŘEDITEL
PRO OBCHOD A REALIZACI
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JAROSLAV SCHARF
předseda představenstva
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MANAGEMENT
SPOLEČNOSTI ZAT a.s.
Představenstvo
Jaroslav Scharf – předseda představenstva
Vladislava Česáková – členka představenstva
Ivo Tichý – člen představentsva

Dozorčí rada
Ivana Bergerová

Management společnos�
Vladislava Česáková – výkonná ředitelka managementu
Ivo Tichý – výkonný ředitel pro obchod a realizaci
Ivo Tichý – ředitel divize Jaderná energe�ka
Miroslav Vaněček – ředitel divize Energe�ka a distribuce
Václav Janoch – ředitel divize Smart systémy
Vladimír Pikard – ředitel divize Průmyslová elektronika
Roman Plavec – ředitel divize Medical
Mar�n Brašna – ředitel útvaru Výroba dodávek

VLADISLAVA ČESÁKOVÁ

IVO TICHÝ

Jakub Křesina – ředitel útvaru Nákup

členka představenstva

člen představenstva

ředitelka útvaru Mo�vace

ředitel divize Jaderná energe�ka

Pavel Kulík – ředitel útvaru Technický rozvoj
Vladislava Česáková – ředitelka útvaru Mo�vace
Ivana Bergerová – ředitelka útvaru Služby
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PAVEL KULÍK

JAKUB KŘESINA

ředitel útvaru Technický rozvoj

ředitel útvaru Nákup

VÁCLAV JANOCH
ředitel divize Smart systémy

MIROSLAV VANĚČEK

VÁCLAV JANOCH

ředitel divize Energe�ka a distribuce

ředitel divize Smart systémy
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MARTIN BRAŠNA

VLADIMÍR PIKARD

IVANA BERGEROVÁ

ROMAN PLAVEC

ředitel útvaru Výroba dodávek

ředitel divize Průmyslová elektronika

ředitelka útvaru Služby

ředitel divize Medical

dozorčí rada
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INFORMACE
O VÝVOJI VÝKONNOSTI,
ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM
POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

V segmentu jaderné energe�ky se podařilo zrealizovat zakázky v objemu 150 mil. Kč. Segment klasické energe�ky dosáhl
objemu tržeb téměř 50 mil. Kč a odvětví zaměřené na realizaci
inteligentních systémů řízení a komplexních so�warových
řešení opět překonalo loňskou produkci a dosáhlo úrovně
tržeb ve výši 116 mil. Kč. Nadále rostla i výroba průmyslové

Základní kapitál k 31. 3. 2021 činil 215.000 �s. Kč,
vlastní kapitál 385.411 �s. Kč. Stav ak�v byl ke konci
ﬁnančního roku 2020 v hodnotě 832.177 �s. Kč.
Na společnost ZAT a.s. se nevztahuje požadavek podávat informace podle zvláštních právních předpisů. Nejdůležitější
ekonomické výsledky dosažené společnos� ve ﬁnančním
roce 2020 a jejich srovnání s hodnotami předchozích let
jsou uvedeny v následujícím graﬁckém vyjádření.
Hodnoty předchozích let neobsahují údaje o společnos�
Deﬁnity Systems, s.r.o.

TRŽBY

447 308

462 509

734 807
640 938

629 181

600 291
502 987

1 259

1 152

1 003

1 000
946

ZAKÁZEK

Rozšiřující se expanze na zahraniční trhy s sebou přináší i obchodování v cizích měnách. S �m souvisí i velký důraz, který
společnost klade na řízení měnových rizik vyplývajících z
možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK. K jejich minimalizaci využívá standardní ﬁnanční zajišťovací nástroje.

2020F

VÝKONY

Vzhledem k nerovnoměrným ﬁnančním příjmům a
výdajům, které jsou dány již zmiňovaným dlouhodobým
charakterem zakázek, využívala společnost ZAT k ﬁnancování svého provozu krátkodobé bankovní úvěry, a to
zejména revolvingové. K zajištění rozvoje společnos� byly
využívány úvěry dlouhodobého inves�čního charakteru.

2019F

622 884

PŘIDANÉ HODNOTY

Objem tržeb dosáhl ve ﬁnančním roce 2020F výše
462 510 �s. Kč. Zisk před zdaněním činil 27.490 �s. Kč
a ukazatel EBITDA 61.597 �s. Kč.

Významným indikátorem odrážejícím potenciál budoucí výkonnos� společnos� jsou nasmlouvané zakázky, které představují jistý zdroj práce, výkonů,
tržeb a zisku pro příš� roky. Jejich výše nyní dosahuje
hodnoty téměř 1,5 mld. Kč.

2018F

700 727

1 469 000
1 233 000
1 124 000

ZAKÁZKY

Dne 1.4.2020 došlo k fúzi sloučením obchodní ﬁrmy
Deﬁnity Systems, s.r.o., jako zanikající společnos�, s obchodní společnos� ZAT a.s., jako nástupnické společnos�.
Touto fúzí posílila společnost ZAT a.s. své kompetence
v oblas� vývoje so�waru na zakázku a v oblas� tvorby
nezávislých nadstaveb podnikových systémů.

elektroniky, která navýšila své tržby o 25 % na 146 mil. Kč.

PRODUKTIVITA Z

Dodávky do oblas� energe�ky představují komplexní
dlouhodobé projekty, u kterých je doba realizace od zahájení vývojových prací až po úplné předání díla zákazníkovi obvykle delší než jeden rok. V případě velkých
projektů v oblas� jaderné energe�ky přesahuje doba
realizace několik let. Dlouhodobý charakter zakázek tak
může mít dopad na meziroční kolísání objemu tržeb,
objemu rozpracovanos� zakázek i výši zisku společnos�.

2017F

813 045

ROZPRACOVANÉ

Společnost ZAT a.s. sídlící v Příbrami, Plzni a Benešově je
nejstarší českou ﬁrmou v oboru automa�zace technologických procesů s téměř šedesá�letou historií. Je dlouhodobě
stabilním partnerem v oblas� dodávek komplexních řešení a
produktů pro energe�ku a průmysl v tuzemsku i v zahraničí.
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2016F

883 000
528 000

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM
VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY
Akciová společnost ZAT a.s. předpokládá, že bude i
v následujícím účetním období realizovat své činnos�
v rozsahu předmětu činnos� zapsaném v obchodním
rejstříku.
Hlavním předmětem činnos� zůstávají dodávky zakázkových řešení a produktů pro odvětví jaderné a
klasické energe�ky, pro oblast průmyslových procesů
a IoT technologií i výroba průmyslové elektroniky.
Stále pokračuje i zajišťování různých forem servisní
podpory pro námi dodaná zařízení. Očekáváme i další
rozvoj v segmentu komplexních so�warových řešení
v podobě vývoje zakázkových databázových aplikací.

Rozhodující inves�ce budou v příš�m ﬁnančním roce
směrovány do rozvoje stávajících i nových produktů,
do rozvoje vývojových a projekčních nástrojů a do
op�malizace procesů a činnos� pro zvýšení celkové
efek�vity společnos�. Významné zdroje budou investovány také do modernizace a pořízení nových
zařízení zajišťujících výrobu průmyslové elektroniky.
Nadále bude probíhat nepřetržitý rozvoj kompetencí
zaměstnanců s cílem udržet konkurenceschopnost
společnos� na domácím i zahraničním trhu.

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH
SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY
AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné
událos�, které by představovaly neobvyklé změny ve
stavu ak�v a závazků a skutečnos�, které poskytují
další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečnos�, které
jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne.
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V období počínající koncem rozvahového dne a končící
okamžikem sestavení účetní závěrky trvají některá
opatření zavedená ve společnos� v souvislos� s bojem pro� šíření virové choroby COVID-19 způsobené
koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření nemají přímý
ani nepřímý dopad na budoucí hospodářskou situaci
společnos� a související ocenění majetku a závazků.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI
BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost ZAT a.s. se dlouhodobě zabývá jak ochranou životního prostředí, tak i oblas� bezpečnos�
a ochrany zdraví zaměstnanců při jejich práci.
Dlouhodobě se také zaměřuje na systema�cký rozvoj
kultury bezpečnos�, a to zejména v oblas� jaderné
energe�ky.
Chování společnos� a zaměstnanců je pravidelně sledováno a přezkoumáváno. Společnost ZAT má pro tyto
účely vyškolený tým interních auditorů. Zároveň průběžně
probíhá ověření nezávislými auditorskými ﬁrmami i externími auditory z řad našich zákazníků. Ve ﬁnančním roce
2020 se podařilo úspěšně obhájit v roce 2019F recer�ﬁkované normy ISO 14001:2015 (EMS) a ISO 45001:2018
(BOZP). Rovněž oblast kultury jaderné bezpečnos� a
její další rozvoj byly kontrolovány a auditovány několika
našimi významnými zákazníky jak z EU, tak i mimo ni.
Velké téma ve ﬁnančním roce 2020 byla pandemie COVID-19. Společnost ZAT na to zareagovala vytvořením
Krizového štábu, tedy speciálního týmu, který si určil
dlouhodobé cíle, jenž se mu průběžně daří plnit:
•

ochrana všech zaměstnanců před infekcí COVID-19,

•

zajištění dostatečného ﬁnancování společnos� ZAT,

•

zajištění dostatečného pracovního vy�žení pro
všechny zaměstnance,

•

plnění všech kontraktů a závazků zákazníků,

•

vedení společnos� k „návratu do normálu“, jakmile
krize COVID-19 skončí.
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Krizový štáb ve spolupráci s managementem společnos�
ZAT vytvořil scénáře pro možný vývoj situace včetně kritérií, která jsou pravidelně vyhodnocována a na jejichž
základě jsou deﬁnována okamžitá opatření. Zároveň byly
interně vytvořeny podpůrné nástroje a aplikace, například
pro potřeby interního trasování zaměstnanců pro� šíření
nákazy nebo pro sledování testování zaměstnanců apod.

Společnost ZAT má zpracovaný jak registr environmentálních aspektů, tak i registr rizik BOZP. Oba jsou průběžně
monitorovány a významné aspekty a rizika řízeny tak, aby
se předcházelo vzniku nežádoucích situací. Pro případ, že
by přece jen k jejich vzniku došlo, jsou předem přijímána
opatření, která by měla případné dopady minimalizovat.
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Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví
při práci jsou nedílnou součástí činnosti managementu
společnosti ZAT a nedílnou součástí rozvoje znalostí a
povědomí zaměstnanců. Během finančního roku 2020 se
podařilo splnit všechny cíle a programy rozvoje a dosáhnout
zlepšení stavu EMS a BOZP vyhlášené managementem
společnosti. Mezi nejvýznamnější patří např. průběžná obnova
vozového parku, pořízení nové výrobní technologie a s tím spojená rekonstrukce prostor, rekonstrukce stávajících hydrantů v
budově C, příprava výrobních i nevýrobních prostor pro další
plánované rekonstrukce a modernizace. Významně se také
snížilo množství používaných chemických látek ve společnosti.
Kultura jaderné bezpečnosti je ve společnosti řešena tak, že
každý zaměstnanec je seznámen s informací, že pracuje na

zakázce patřící do oblasti jaderné energetiky a postupuje tak
při výkonu své práce zvlášť obezřetně. Jedním z dlouhodobých
cílů společnosti i nadále zůstává modernizace výrobních technologií a ostatních technických prostředků, které podporují
realizaci zakázek společnosti. Přínosem obnovy těchto technologií a prostředků je kromě zvyšování efektivity výroby a
zvýšení kvality a bezpečnosti našich produktů i snížení nega-

tivních dopadů na životní prostředí. Námi dodávané výrobky a
produkty se velmi často podílí na řízení cizích technologií, které
mají dopad právě na životní prostředí. Svou funkcí tak přispívají
ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich případných negativních vlivů na životní prostředí.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
ZAT a.s. je jedním z významných zaměstnavatelů
s dlouholetou historií v regionech Příbrami a Plzně.
Cílem strategického řízení lidského kapitálu je
zaměstnávat op�mální počet zaměstnanců se všemi
potřebnými kompetencemi. Pro dosažení tohoto
cíle je nastaven komplexní systém jejich vzdělávání a
zajišťování všech potřebných kvaliﬁkací pro výkon práce,
a to i v náročných podmínkách u našich zákazníků.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve ﬁnančním

roce 2020 byl 346, což odpovídalo objemu realizovaných
zakázek. I s ohledem na současný objem nasmlouvaných a
rozpracovaných zakázek pro další období předpokládáme,
že v roce 2021 bude stav zaměstnanců stejný.

Společnost ZAT dlouhodobě spolupracuje se středními i
vysokými školami v regionu, a to tak, že umožňuje vykonávat
praxi studentům středních škol, pořádá veletrhy pracovních
příležitos� a exkurze pro studenty. Jedním z cílů spolupráce je
i průběžné získávání mladých a vzdělaných pracovníků.

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ
SLOŽCE A KANCELÁŘI V ZAHRANIČÍ
Společnost má od roku 2009 na Slovensku založenou
obchodně technickou kancelář „ZAT a.s., organizačná
zložka“, IČ 44739125, se sídlem v Trnavě Modranka. Předmětem činnos� organizační složky je
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Cer�ﬁkáty a ocenění jsou dostupné ke stažení na
www.zat.cz.
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zprostředkovatelská činnost v oblas� služeb a obchodu.
Společnost má dále od roku 2015 zaregistrovanou obchodní kancelář na Kubě v Havaně.

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH
AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ
Společnost ve ﬁnančním roce 2020 nenabyla žádné vlastní akcie/podíly.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI
VÝZKUMU A VÝVOJE
Hlavní oblas�, do které společnost ZAT a.s. v uplynulém
roce soustředila vývojové ak�vity, byly řídicí systémy pro
jaderné elektrárny. Pokračovali jsme ve vývoji systému
určeného pro řízení jaderných reaktorů nové generace
budovaných nejen v Evropě, ale i ve světě, a zahájili jsme
proces jeho kvaliﬁkace. Součás� rozsáhlého projektu je i
vývoj vlastního SW řešení pro vizualizaci a ovládání řízené
technologie, který bude pokračovat i v tomto roce.
V návaznos� na výše zmíněný vývoj řídicího systému
jsme se věnovali také zajištění kvality výroby jeho
komponent v podobě vývoje a realizace automa�zovaných testovacích pracovišť s cílem zvýšení efek�vity a kvality prováděných testů.
Naše účast v projektu Národní centrum kompetence
Kyberne�ka a umělá inteligence (NCKKUI) přinesla první
výsledky v podobě matema�ckých modelů vodní turbíny a synchronního generátoru. V rámci Národního
centra pro energe�ku (NCE) jsme řešili problema�ku dia
gnos�ky poruch synchronního generátoru a vývoj bezdrátových snímačů (IoT) pro energe�cké sítě. V letošním
roce se zaměříme na aplikační využi� zmíněných
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výstupů z obou center v dodávkách ZAT. Nezanedbatelným přínosem účas� v projektech národních center
kompetence je navázání spolupráce s vysokými školami
a výzkumnými organizacemi s cílem transferu jejich odborného know-how do řešení společnos� ZAT.
Stejně jako v minulých letech jsme se věnovali
zvyšování kyberne�cké bezpečnos� řídicího systému
SandRA včetně nástrojů pro jeho projektování.
Nové HW komponenty, zejména nové vlastnos� a
funkce pro uživatele, jsou výsledkem ak�vit v oblas�
rozvoje pla�ormy SimONet. Ta je určena pro sběr,
uložení, vyhodnocení a vizualizaci informací s využi�m
moderních cloudových, webových, mobilních a IoT
technologií. Neustálý rozvoj pla�ormy SimONet je
také úkolem do dalších let.

V souvislos� se zpracováním informací se chceme zaměřit
i na vývoj nástrojů pro soﬁs�kovanou analýzu dat a jejich
mul�pla�ormní prezentaci. Proto jsme zahájili práce na
vývoji nové pla�ormy SowA sdružující tyto nástroje. Její
uplatnění předpokládáme průřezově ve všech tržních segmentech, ve kterých společnost ZAT působí.

FINANČNÍ ČÁST
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ROČNÍ ZPRÁVA 2018

ROZVAHA
V plném rozsahu
ke dni 31. 3. 2021
(v celých �sících Kč)

Měsíc:

Rok:

IČO:

12

2020F

45148431

Obchodní ﬁrma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště.
K Podlesí 541, 261 01 Příbram VI
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ROČNÍ ZPRÁVA 2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ROZVAHA

V plném rozsahu
ke dni 31. 3. 2021
(v celých �sících Kč)

Sestaveno, dne, hodin, minut:
7. června 2021 ve 13:00

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

Ing. Jaroslav Scharf

Ing. Vladislava Česáková

předseda představenstva

členka představenstva

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podikání:

pozn.:

akciová společnost

dodávka elektronických
zařízení a řídicích systémů

Měsíc:

Rok:

IČO:

12

2020F

45148431

Obchodní ﬁrma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT, a. s. Sídlo nebo
bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště.
K Podlesí 541, 261 01 Příbram VI
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ROČNÍ ZPRÁVA 2018

SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Okamžik sestavení výroční zprávy:
v Příbrami dne 7.6.2021

Sestaveno, dne, hodin, minut:

7. června 2021 ve 13:00

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

Ing. Jaroslav Scharf

Ing. Vladislava Česáková

předseda představenstva

členka představenstva

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podikání:

pozn.:

akciová společnost

dodávka elektronických
zařízení a řídicích systémů

Ing. Jaroslav Scharf v.r.

Ing. Vladislava Česáková v.r.

předseda představenstva

členka představenstva

FIRMA
ZAT a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
45148431
SÍDLO SPOLEČNOSTI
K Podlesí, 541, Příbram, 261 01
PRÁVNÍ FORMA
akciová společnost
DATUM VZNIKU
1962

WWW.ZAT.CZ

