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Vážení přátelé,
Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC), byl založen jako akciová společnost v roce 1993. V
roce 2018 tedy ITC oslavil významné jubileum – 25 let svého působení - „stříbrné čtvrtstoletí“.
V roce 2018 došlo k organizační změně na pozici generálního ředitele ITC, kterou od září 2018
zastává Mgr. Jiří Heš.
Ekonomice ČR se v roce 2018 opět dařilo, potvrdila stabilní hospodářské výsledky, tempo růstu lze
označit jako mírně nadprůměrné. Podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu se
české HDP za rok 2018 zvýšilo o 3 % a meziroční nárůst HDP dosáhl v posledním čtvrtletí
loňského roku 2,8 %. Přes dobré výsledky v závěru loňského roku, kdy celkem solidní výkonnost
vykázala ekonomika ČR i ve čtvrtém kvartále, a to navzdory zpomalování německé ekonomiky a
ztrátě dynamiky řady zemí eurozóny, je patrné, že ekonomika ČR v roce 2018 mírně zpomalila
tempo svého růstu, čímž se zřejmě více přiblížila jeho dlouhodobě udržitelné úrovni. Jedním
z důvodů je také kapacitní omezení, na které ekonomika ČR naráží. Zaměstnanost v roce 2018
totiž sice mohla ještě mírně růst (o 1,6 %) a úroveň nezaměstnanosti mohla dále klesnout, ale již
v roce 2017 byla nezaměstnanost tak nízká, že zaměstnavatelé měli výrazný problém s náborem
nových zaměstnanců do jakýchkoliv profesí, což limituje jejich další růst. Tato skutečnost se přímo
dotýká také naši společnosti a pro další růst se tedy bude muset spoléhat zejména na zvyšování
produktivity práce.
Přes mírné zpomalení tempa růstu dosáhla dobrých výsledků i celá Evropská unie. Určitý vliv na
ekonomické výsledky EU v roce 2018 totiž mohl také mít blížící se plánovaný termín „brexitu“
v roce 2019 a s tím spojená nejistota či nervozita. Proto lze růst HDP EU v roce 2018 ve výši 2,0 %
(Eurozóně 1,9 %) hodnotit pozitivně, a to také z pohledu proexportně orientovanému ITC. Nezbývá
než si přát, aby příznivá situace vydržela co nejdéle.
Oblasti, ve kterých společnost realizuje své služby klientům, se v roce 2018 neměnily. Stěžejní
zůstává i nadále zkušebnictví, certifikace a s tím související služby, které poskytujeme zejména pro
automobilový průmysl, chemický průmysl (plasty, pryž, barvy), lehký průmysl (obuv, textil),
zkoušení výrobků přicházející do styku s potravinami, služby pověřené autorizované osoby v
oblasti hazardního zákona, stavební výrobky, včetně potrubních systémů a sanitárního zboží,
elektrických výrobků a zdravotnických prostředků, certifikace systémů managementu a posuzování
hraček.
V oblasti kompetencí zkušebních laboratoří a kalibrační laboratoře dosáhl ITC v roce 2018 nejen
udržení rozsahu svých kompetencí, ale také jeho dalšího rozšíření. Zdůraznit lze nejen udržení
rozsahu kompetencí v oblasti EMC, elektrické bezpečnosti, mechanických a klimatických zkoušek,
či měření hluku, ale take zejména udržení aplikace flexibilní akreditace u vybraných zkušebních
postupů a změny provedené v meziakreditačním období v návaznosti na průběžnou aktualizaci
norem.
Akreditovány byly také nové zkoušky a metody v oblasti:
Automotive, např. zkoušky odolnosti proti klimatickým změnám, odolnost kapalinám,
OOP, např. zkoušení chráničů, brýlí, ochranných oděvů,
stanovení tloušťky vrstev optickými metodami,
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-

analýz minerálních olejů a oligomerů
stavebnictví (např. stanovení tepelného odporu stacionární metodou)
vybavení pro děti (např. zkoušení mechanických vlastností nosičů dětí)

V neakreditované oblasti došlo především k rozšiřování portfolia zkoušek a výrobků pro
automotive:
zkoušení velkých výrobků v 2,5 m3 komoře
zkoušení kapacity baterií v pohonných vozidlech
zkoušení hadic pro chladící kapaliny pro různé dopravní prostředky.
Inspekční orgán ITC v roce 2018 dosáhl akreditace k odbornému posuzování a osvědčování
provozuschopnosti hazardních her, technických zařízení a systémů pro provozování hazardních
her.
V roce 2018 také ITC dosáhl značného pokroku v obnově a aktualizaci akreditací certifikačních
orgánů pro systémy managementu a pro výrobky.
V roce 2018 Institut udržel svou akreditaci certifikačního orgánu pro systémy managementu
v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci, která obsahuje kromě obecné části i několik
samostatných částí, potvrzujících kompetenci ve speciálních oblastech, kterými jsou Certifikace
systémů managementu bezpečnosti informací; Certifikace systémů managementu bezpečnosti
potravin; Certifikace systémů managementu kvality zdravotnických prostředků; Certifikace systémů
managementu hospodaření s energií, Certifikace systémů environmentálního managementu a
Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u které byla na konci
roku 2018 podána žádost o rozšíření akreditace pro nově vydanou normu ČSN ISO 45001:2018
(pozn. akreditace získána v březnu roku 2019).
Dále proběhly dvě akreditační aktivity, certifikačního orgánu pro výrobky a byl aktualizován rozsah
akreditace pro výrobky. V roce 2018 bylo ITC vydáno nové osvědčení o akreditaci certifikačnímu
orgánu pro výrobky 3020 (COV). Obsahuje samostatnou část nazvanou „Posuzování shody pro
účely autorizace/oznámení“. Tato část se týká posuzování shody osobních ochranných prostředků
podle Nařízení (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Samostatná část je
věnována „Postupu pro posuzování plnění kritérií pro management hygieny ve výrobě obalů“ a
„Systému certifikovaných dodavatelů“ podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
V roce 2019 čeká certifikační orgán pro výrobky reakreditace – prodloužení platnosti akreditace na
dalších 5 let.
Za oblast regulovaných aktivit musíme na tomto místě zejména uvést, že ITC úspěšně splnil
podmínky pro prodloužení platnosti notifikace podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických
prostředcích a obdržel Rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ) č. 1/2018, o prodloužení autorizace ITC ze dne 12.října 2018. Autorizace k
činnostem při posuzování shody stanovených výrobků byla vydána v rozsahu stanoveném
nařízením vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, ve znění
pozdějších předpis. ÚNMZ zohlednil v tomto Rozhodnutí závazné stanovisko Ministerstva
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zdravotnictví, splněním podmínek stanovených pro notifikovanou osobu v NV č. 54/2015 Sb. byly
splněny i požadavky na notifikovanou osobu stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č.
920/2013 ze dne 24.září 2013 o jmenování oznámených subjektů podle směrnice Rady
90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích a směrnice Rady 93/42/EHS o
zdravotnických prostředcích a dozoru nad těmito subjekty. ÚNMZ dále informoval ITC, že své
Rozhodnutí o jmenování subjektu posuzování shody oznámil - „notifikoval“ k Evropské komisi v
souladu s § 7 odst. 7 písm. b) z. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, dne 12.11.2018.
ITC obdržel oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu u výrobků stanovených nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
V oblasti posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 došlo v prosinci 2018 k aktualizaci oznámení ITC
v databázi NANDO, v oblasti harmonizovaných norem týkajících se vnějších a vnitřních omítek a
prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu.
ITC nadále pokračuje v odborném posuzování a osvědčování hazardních her na základě pověření
Ministerstva financí České republiky k odbornému posuzování a osvědčování hazardních her,
internetových her a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, a to v
souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů.
V souvislosti s pořízením vlastní provozní a administrativní budovy v roce 2016 je také jednou z
činností ITC realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. Důvodem je, že část budovy ITC je
určena k pronájmu a ITC vytváří nájemníkům odpovídající podmínky pro řádné užívání pronajatých
prostor a současně jsou tyto příjmy z nájmů nezanedbatelnou součástí příjmů ITC.
Z ekonomického hlediska může ITC rok 2018 označit jako dobrý rok. Tržby dosáhly hodnoty 250
279 tis. Kč. Objem tržeb byl v roce 2018 největším za 25 let existence ITC. ITC uskutečnil díky
svým výkonům v roce 2018 řadu významných investic. Pro udržení standardů a zkvalitňování
služeb ITC investoval do pořízení a modernizace majetku přímo souvisejícího se zkušebnictvím a
souvisejícími službami z vlastních zdrojů v roce 2018 více než 6,2 mil. Kč. ITC také v roce 2018
provedl vestavbu dvou osobních výtahů a kompletní rekonstrukci 5.NP ve vlastní kancelářské a
provozní budově pořízené v roce 2016 pro potřebu přesunu svých kancelářských provozů
z pronajatých prostor v roce 2019, zvýšení komfortu poskytovaných služeb a rozšíření svých
kapacit za více než 19 mil. Kč. V roce 2018 byly sjednány podmínky připravované akvizice ITC
jednoho významného českého zkušebního a certifikačního subjektu.
Z pohledu služeb měly na dosažených tržbách největší podíly výkony v akreditované laboratoři
(54%) a výkony AO/NO/OS 224/1023 (20%).
V teritoriálním členění představovaly tržby z ČR 162 mil Kč. Tržby za zahraničí dosáhly 88 mil. Kč.
V procentuálním vyjádření je podíl zahraničí na celkových tržbách 35 %, což představuje
srovnatelný výsledek s rokem 2017.
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Pozornost je trvale věnována zvyšování kompetencí zaměstnanců. V uplynulém roce proběhlo 23
interních školení s celkem 930 účastníky. Pracovníci ITC se v uplynulém roce zúčastnili 66
externích školení a seminářů celkem v rozsahu 163 člověkodnů (z nichž se 26 týkalo technických
témat, 13 ekonomických, vše ostatní pro účely udržování nebo zvyšování kvalifikace, rozvoje
systému řízení, rozvoje osobnosti atd.). Pro externí spolupracovníky ITC bylo za účelem zvyšování
jejich kompetencí realizováno celkem 11 školení s účastí celkem 83 účastníků. V roce 2018
navštěvovalo 45 pracovníků jazykové kurzy. Současně začaly probíhat kurzy angličtiny v rámci
projektu „Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje“ (celkem 16
účastníků). Vzhledem k rozsahu aktivit v zahraničí a nutnosti permanentního získávání znalostí a
informací ze zahraničních zdrojů, je kladen důraz na udržování a zvyšování jazykových dovedností
zaměstnanců. V roce 2017 navštěvovalo jazykové kurzy 53 pracovníků.
ITC se dlouhodobě zapojuje do normalizační činnosti a poskytuje technické informace. Naše
Centrum technické normalizace zabezpečuje zpracování dokumentů z celkem 34 evropských a
mezinárodních technických komisí a subkomisí. V roce 2018 bylo v ITC v rámci plánu technické
normalizace zpracováno 48 ČSN. Pracovníci ITC se aktivně podílí na činnostech ve 20
technických normalizačních komisích zřizovaných ÚNMZ. ITC zajišťuje zprávu aktualizace rubrik
ÚNMZ a České agentury pro standardizaci, konkrétně: Informační portál – Předpisy a normy;
Databáze harmonizovaných norem; Informační portál – Stavební výrobky; Příručky pro malé a
střední podniky, Terminologická databáze. Tyto weby jsou veřejně přístupné a byly zpracovávány
za podpory ÚNMZ a Agentury ČAS v rámci úkolů PRZ, PRTN. Od roku 2016 nabízí ITC pro
registrované účastníky vstup do plné verze portálu Zákony a normy pro uvádění výrobků na trh,
který komplexně a podrobně shrnuje problematiku normalizace i zkušebnictví.
Do kategorie udržování a rozšiřování znalostí našich zaměstnanců lze zařadit i dlouhodobou
spolupráci s vysokými školami. Smluvní spolupráci má ITC s následujícími VŠ: Mendelova
univerzita v Brně; Vysoké učení technické v Brně; Vysoká škola chemicko – technologická v Praze;
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta technologická, aplikované informatiky a centrum
polymerních systémů; Technická univerzita v Liberci; UCEEB (Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov ČVUT); Univerzita Palackého v Olomouci; České vysoké učení technické v
Praze a Technische Universität Dresden.
Za jednu z našich povinností považujeme i poskytování odborných znalostí z naší oblasti podnikání
pracovníkům státní správy a klientům. V roce 2018 jsme zorganizovali několik vzdělávacích akcí
formátu školení, nebo otevřených kurzů.
V roce 2018 prezentoval ITC svoji činnost aktivně na čtyřech veletrzích: SPIELWARENMESSE,
Norimberk, hračky; AMPER, Brno, elektrické výrobky; ForArch, Praha, stavební výrobky;
FachPack, Norimberk, obaly. V jednom případě jsme využili spolupráci s agenturou Czech Trade.
Dovolte mi prosím, abych na závěr úvodního slova poděkoval jménem ITC našim zákazníkům za
přízeň a kolegyním/kolegům a zaměstnankyním/zaměstnancům ITC, partnerům a externím
spolupracovníkům za podávané výkony, dosažené výsledky, nasazení, přístup, tvůrčí atmosféru a
vzájemnou spolupráci. Jsem přesvědčen, že ITC bude i nadále pevnou oporou pro poskytování
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svých vysoce odborných služeb a udělá vše, aby pro všechny i nadále zůstal důvěryhodným,
čitelným, a zároveň příjemným obchodním partnerem.
V roce 2018 Institut pro testování a certifikace a.s. oslavil 25 let své existence, jako akciová
společnost. Jsem přesvědčen, že ITC je hrdou a dospělou společností v plné síle a v nejlepším
věku, kdy je nejen ochoten a schopen řádně plnit požadavky svých zákazníků a své povinnosti
díky čemuž má uděleny široké kompetence, ale je také ochoten a schopen se učit novým věcem a
„s otevřeným hledím“ přijímat nové výzvy.
Mgr. Jiří Heš
generální ředitel
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Hlavní finanční ukazatele společnosti

Tržby celkem
z toho ČR
z toho export
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy
Výsledek hospodaření za účetní období
Aktiva
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
Zaměstnanci
Poměrové ukazatele
Tržby/Zaměstnaci
Přidaná hodnota/Zaměstnanci
Výsledek hospodaření/Vlastní kapitál
Cizí zdroje/Aktiva
Tržby/Vlastní kapitál
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tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
přepočtený stav

2016
244 192
162 838
81 354
154 050
122 605
9 687
7 030
163 054
107 149
53 138
176,2

2017
238 675
155 509
83 167
159 535
130 246
9 003
17 500
167 168
95 694
68 940
183,6

2018
250 279
162 423
87 856
162 007
138 383
10 136
8 024
178 471
100 654
75 019
190,6

tis. Kč
tis. Kč
%
%
%

1 386
874
13,2%
65,7%
459,5%

1 300
869
25,4%
57,2%
346,2%

1 313
850
10,7%
56,4%
333,6%
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Předmět činnosti společnosti
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín (dále jen ITC) je akciovou společností založenou dle
obchodního zákoníku v roce 1993. Od roku 2000 je nezávislou akciovou společností s jediným
akcionářem – českou firmou ITC-SERVIS, spol. s r. o.
Předmět činnosti dle výpisu z Obchodního rejstříku byl k datu 31. 12. 2018 následovný:

Předmět podnikání


osvědčování provozuschopnosti výherních hracích přístrojů a technických zařízení pro
provozování sázkových her a výkon následné technické kontroly jejich provozování



měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií



výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti


činnosti autorizované (notifikované) osoby při posuzování shody výrobků podle zákona č.
22/1997 Sb. a pozdějších novel v rozsahu stanoveném autorizacemi Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví



činnost zkušebních laboratoří



činnost kalibračních laboratoří



certifikace výrobků



certifikace systémů managementu



provádění inspekce



zkoušení složek životního a pracovního prostředí



odběry a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků



úřední měření



činnosti střediska kalibrační služby



ověřování stanovených měřidel



posuzování stavebních dodavatelů



činnosti znaleckého ústavu



činnosti oznámeného subjektu podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších předpisů

9
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Kompetence společnosti
ITC svoji činnost realizoval v roce 2018 na základě následujících pověření, autorizací a akreditací:


Autorizovaná osoba č. 224
(viz: http://www.unmz.cz/urad/ao-aktualni-seznam)





NV č. 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou stanovené vybrané
výrobky k posuzování shody



NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou stanovené technické
požadavky na vybrané stavební výrobky

Notifikovaná osoba č. 1023
(viz: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F46625)





NV 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky



NV 56/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické
prostředky in vitro



NV č. 86/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky (směrnice
2009/48/EC) ve znění pozdějších předpisů



NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na ochranné pracovní
prostředky (směrnice 89/686/EEC) ve znění pozdějších předpisů

Notifikovaná osoba č. 1023 - Oznámený subjekt


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 ve znění pozdějších předpisů
(CPR) (Stavební výrobky)



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných
prostředcích



NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh



NV č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické
kompatibility při jejich dodávání na trh



Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004



Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3



Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222



Certifikační orgán pro systémy managementu akreditovaný ČIA pod číslem 3002



Certifikační orgán pro výrobky č. 3020
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Akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci v systému certifikovaných stavebních
dodavatelů podle zákona 134/2016 Sb.



Akreditovaný inspekční orgán č. 4035



Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel (přidělena
úřední značka K 123)



Provozovatel Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského
průmyslu (SGP - Standard)



Centrum technické normalizace pověřené ÚNMZ



Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti č. j. MSP-44/2015-OJSZN/22 ze dne
18.01.2017 je ITC zapsán do druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro
znaleckou činnost v oboru elektronika s rozsahem oprávnění pro znalecké posudky na
technická herní zařízení a systémy pro provozování hazardních her po stránce hardware i
software



Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti č. j. 218/2004-ODS-ZN/16/2 ze dne 29. dubna
2005 je ITC zapsán do druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou
činnost v oborech: čistota ovzduší, doprava, ekonomika, energetika, chemie, kůže a
kožešiny, obaly, ochrana přírody, potravinářství, služby, sport, stavebnictví, strojírenství,
technické obory (různé), textilie, umělecká řemesla, vodní hospodářství, zdravotnictví,
zemědělství



Pověření Ministerstva financí – Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. MF44497/2016/3403-19 ze dne 3. července 2017 pověřilo MF ITC ve smyslu zákona 186/2016
Sb., o hazardních hrách k odbornému posuzování a osvědčování hazardních her podle
ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) až e) thoto zákona, internetových her a zařízení, jejichž
prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány.



Pověření Ministerstva financí – Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. MF24044/2016/3403-2 ze dne 30. června 2016 pověřilo MF ITC ve smyslu zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen zákon):



1.

k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických
zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her (dále jen
„TZ“) a her provozovaných jejich prostřednictvím a výherních hracích
přístrojů (dále jen „VHP“) a her provozovaných prostřednictvím VHP, ve
smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona, a dále

2.

k výkonu kontroly dodržování podmínek uvedených
provozuschopnosti TZ ve smyslu ustanovení § 46 zákona.

OPEL/GM doporučení laboratoře pro zkoušení automobilových součástí
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Oprávnění Úřadu pro civilní letectví L-3-061/5 v souladu s § 17 zákona č. 49/1997 Sb.
(zákon o civilním letectví) podle Postupu CAA-TI-012-4/99 k průkazným a ověřovacím
zkouškám elektrických a elektronických letadlových částí a zařízení



Organizace schválená ke zkouškám vojenské letecké techniky v rozsahu posuzování a
ověřování shody vlastností výrobků vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými
technickými normami – Osvědčení č. MAA 009 na základě § 35n zákona č. 219/1999 Sb., o
ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 147/2010 Sb.



Registrace Akreditované zkušební laboratoře 1004 u certifikační společnosti DVGW
cert GmbH, pro zkoušky v oblasti “water engineering products”.



Autorizace AZL 1004 u Státního zdravotního ústavu podle zákona 258/2000 Sb. pro
autorizační set D 3 - Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do
styku s potravinami a pokrmy



Správce značky „Bezpečné hračky“ registrované v programu Česká kvalita



Správce značky „ITC certifikovaná kvalita“



Pověřený certifikační orgán KEYMARK č. 032 pro udělování značky „SOLAR KEYMARK“



Certifikační orgán pověřený k činnostem v certifikačním systému „Osvědčeno pro
stavbu“ – správce SZV (www.szv.cz)
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Přehled členství v asociacích
ITC je aktivně zapojeno do technických činností v České republice prostřednictvím členství
v následujících profesních i společenských sdruženích a asociacích.


AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Praha



SZV - Svaz zkušeben pro výstavbu, Praha



SČZL - Sdružení českých zkušeben a laboratoří, Zlín


výše uvedená sdružení tvoří sdružení Eurolab-CZ, které je od 01. 05. 2004
plnoprávným členem EUROLABu (http://www.eurolab.org)



Sdružení pro hračku a hru, Praha



Krajská hospodářská komora Zlínského kraje



CQS z.s., Praha, člen mezinárodního sdružení IQNET



ČOKA - Česká obuvnická a kožedělná asociace se sídlem ve Zlíně



EURACHEM ČR, Ústí nad Labem



SCOV - sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků, Dobrá



Česká společnost průmyslové chemie, Gumárenská skupina Zlín



ČKS - České kalibrační sdružení, Brno



SGP STANDARD – Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského
průmyslu



Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha



Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR



Československá společnost pro sluneční energii



AUTOSAP – Sdružení automobilového průmyslu
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Organizační schéma společnosti
Společnost vyvíjí své aktivity v divizní organizační struktuře. Níže je organizační schéma platné k
31. 12. 2018.

Personální obsazení funkcí společnosti
Generální ředitel
100

Sekretariát GŘ
Ředitel pro zahraniční vztahy
100

Management jakosti
110

Marketing
150

Ředitel znaleckého ústavu

Porada vedení

Divize 1
Řízení
100
Ředitel divize

Divize 2
Zkušebnictví
200
Ředitel divize

Divize 3
Certifikace
300
Ředitel divize

Divize 4
Elektro
400
Ředitel divize

Ekonomika
120

Laboratoř analytické
chemie a mikrobiologie
210

Normalizace a sekretariát
SGP-STANDARD
320

Středisko posuzováních
hazardních her
Inspekční orgán
160

BOZP
130

Fyzikální laboratoř
220

Certifikace
hraček, OOP a speciálních
výrobků
330

Zkušební laboratoř
elektrických výrobků
410

Nákup, doprava, sklad, IT
140

Zkušebna kožedělných
a textilních materiálů
a výrobků
240

Certifikace systému
managementu
340

Kalibrační laboratoř
420

Zkušebna
stavebních materiálů
a výrobků
250

Certifikace
stavebních výrobků
350

Zkušebna
materiálů, polotovarů
a obuvi
260

Certifikace
zdravotnických prostředků
360
ITC Slovensko
370
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Složení představenstva ITC se v roce 2018 nijak neměnilo, v souvislosti s organizační změnou
v ITC a obsazením funkce generálního ředitele ITC, došlo ke změně na pozici předseda dozorčí
rady ITC.

Představenstvo

Funkce

Obsazení

Předseda představenstva

Ing. Jiří Heš

Místopředseda představenstva

RNDr. Radomír Čevelík

Člen představenstva

MgA. Pavlína Úlehla Senić

Dozorčí rada

Funkce

Obsazení

Předseda dozorčí rady

Mgr. Marie Hešová

právník ITC

Člen dozorčí rady

Ing. Petr Karlík

vedoucí střediska ITC, zástupce
zaměstnanců společnosti

Člen dozorčí rady

Magdalena Čevelíková

podnikatelka

Komise pro zajištění nestrannosti
Důvěryhodnost a nestrannost při činnostech souvisejících s výkony posuzování shody, certifikace
výrobků a systémů managementu garantuje v ITC Komise pro zajištění nestrannosti, která měla
k 31. 12. 2018 následující složení:

Funkce

Obsazení

Předseda komise

RNDr. Anna Christianová,
CSc.

Institut pro testování a certifikaci,
a. s., Zlín – specialista pro oblast
environmentu, ekodesignu a
Národní soustavy kvalifikací.

Místopředseda komise

Ing. Jaroslav Toufar

Plastikářský klastr.

Člen komise

MUDr. Milena Dostálková

Sdružení praktických lékařů
Zlínského kraje.

Člen komise

Ing. Jan Veselý

ČOI, inspektor Oddělení technické
kontroly II. Inspektorátu ČOI
Středočeský kraj a Hl. m. Praha.

Člen komise

Ing. Petr Houdek

Akademické subjekty (nominace
Plzeňská univerzita) - systémy
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Funkce

Obsazení
managementu + IT, ITSM a
bezpečnost informací,
management rizik.

Člen komise

Ing. Milan Báša

Zákaznický sektor (nominace FEP,
a.s.) - výrobní sféra, plastikářský
průmysl, dřevařský průmysl.

Člen komise

RNDr. Vlastislav Trnka

Zákaznický sektor (nominace od
GESOS, spol. s r.o.).

Tajemník komise

Ing. Milan Kovář

Institut pro testování a certifikaci,
a. s., Zlín.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2018 dosáhl hodnoty 190,60.
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Politika kvality společnosti
Politika kvality ITC přijata představenstvem společnosti s účinností od 1. 9. 2015 zůstala v platnosti
beze změny i v roce 2018:
Základním principem činnosti Institutu pro testování a certifikaci, a. s. Zlín (dále jen ITC) je
tvorba duchovních a materiálních hodnot cestou trvalého uspokojování potřeb zákazníků a
zájemců o produkty společnosti vysoce odbornými, rychlými, dokonalými a komplexními
výkony. Uspokojení potřeb a očekávání zákazníka je hnacím motorem rozvoje ITC.
Zárukou kvality a spolehlivosti všech zajišťovaných produktů je tým spokojených,
kvalifikovaných a motivovaných pracovníků.
Orientace na zákazníka:













Spokojenost zákazníka je prioritou ITC.
Při poskytování produktů je vždy uplatňován nediskriminační přístup.
Požadavky zákazníka na kvalitu poskytovaného produktu, dodržení smluvních
podmínek, povinností a závazků vůči zákazníkovi musí být stanoveny a naplněny.
Dodržení dohodnutých termínů je součást základních principů činnosti ITC.
Každý pracovník by měl vědět, co zákazník žádá, případně mohl žádat, co zákazník
potřebuje, případně mohl by potřebovat, co ještě ITC může zákazníkovi nabídnout a co
pro to může udělat organizační útvar, ve kterém je pracovník zařazen.
Každý pracovník má povinnost hledat způsoby, jak trvale zlepšovat činnosti a postupy
společnosti směřující k zachování nebo k rozšíření stávajících kompetencí, zajišťujících
vedle potřebné kvality a profesionální úrovně nabízených produktů také jejich
komplexnost.
Každý pracovník musí pro zákazníka udělat vše, v rámci pracovního vztahu, co je v jeho
silách a neohrozí jeho mlčenlivost, objektivitu a nestrannost.
Každá dodávka produktu by měla v místě určení vytvořit doporučení pro další obchod.
Při realizaci zakázek splňujeme závazek objektivity a nestrannosti, který chápeme jako
jeden z nejdůležitějších aspektů zabezpečujících důvěru v činnosti prováděné ITC.

Orientace na pracovníky:







Vedoucí pracovníci a ITC jako celek vytvářejí podmínky pro stabilitu kolektivu odborně
způsobilých a motivovaných pracovníků usilujících o neustálé zvyšování odborné
úrovně a komplexnosti nabízených produktů.
Vnitřní spoluprací pracovníků vytváříme navenek synergický efekt znásobující pověst
ITC jako homogenního seskupení špičkových profesionálů, kteří vědí, co zákazník
potřebuje, chce nebo může chtít, a také vědí, jak jeho očekávání uspokojit a co za svoji
práci spravedlivě požadovat.
Vedení ITC posiluje dobré a dlouhodobé vazby se zaměstnanci a přispívá tak k důvěře
zaměstnanců vůči firmě. Loajalita, osobní aktivita a zájem o zvyšování profesní
kvalifikace jsou velkým příspěvkem zaměstnanců k dalšímu rozvoji ITC.

Orientace na dodavatele:



Se svými dodavateli ITC spolupracuje na principu dlouhodobého partnerství, jež přináší
užitek všem zainteresovaným stranám.
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Od dodavatelů společnost vyžaduje vysokou kvalitu dodávaných produktů.

Orientace na trvale udržitelné podnikání



Společenská odpovědnost:
o ITC si je vědom odpovědnosti za dopady svojí činnosti na společnost.
o ITC je organizován a provozován tak, aby za všech okolností bylo zaručeno
etické chování, nezávislost, objektivita a nestrannost jeho činností.



Procesní řízení:
o ITC vytváří dostatečné vlastní zdroje jako nezbytnou podmínku svého
budoucího rozvoje.
o Nedílnou součástí firemní kultury je vyhledávání cest vedoucích k vysoké
rentabilitě, ke zlepšení efektivnosti systému managementu a zlepšování kvality
produktů a všech aktivit. Tomu je podřízena organizace i způsob práce.
o Zásady systému managementu umožňují otevřenost v rozhodnutích a aktivitách
ITC. Jsou prostředkem k transparentnímu naplnění očekávání zainteresovaných
stran (pracovníků, akcionářů, zákazníků, orgánů veřejné správy a široké
veřejnosti).



Bezpečnost informací:
o Principy řízení informační bezpečnosti v ITC určují rámec informační
bezpečnosti a stanovují jasně formulované zásady, které jsou v ITC aplikovány.
o Pracovníci ITC znají své základní odpovědnosti a povinnosti při práci s
informacemi a ICT.



Životní prostředí:
o ITC vyžaduje od všech svých pracovníků zodpovědné chování k životnímu
prostředí.
o ITC dbá na zodpovědné chování se k životnímu prostředí a na efektivní
využívání energií.
o Při zabezpečování všech výkonů v ITC se chováme tak, abychom zabránili
úniku škodlivých emisí, minimalizovali vznik odpadů a tím limitovali potenciální
nebezpečí pro přírodu.
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Rozvaha společnosti – komentář
Celková bilanční suma aktiv a pasiv dosáhla k 31. 12. 2018 176,6 mil. Kč. Na straně aktiv došlo
k růstu celkových aktiv 9,6 mil. Kč.
Růst je dán zejména růstem stálých aktiv o 16,1 mil. Kč


technické zhodnocení budovy 113 (zejména zavedení do užívání výtahu) + 3,4 mil. Kč



růstem účetní položky „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek“ + 12,6 mil. Kč (v tomto případě jde o výdaje na rekonstrukci V.
NP budovy 113, kde zavedení do užívání – aktivace – k datu sestavení této výroční zprávy
doposud neproběhlo).

Oběžná aktiva zaznamenala pokles oproti roku 2017 o 5,8 mil. Kč


zásoby (nedokončená výroba) vzrostly o 1,1 mil. Kč



pohledávky z obchodních vztahů poklesly o 5,4 mil. Kč



celkové peněžní prostředky poklesly o 2.3 mil. Kč

Vlastní kapitál společnosti vzrostl meziročně o 6,2 mil. Kč zejména vlivem vyšší hodnoty
nerozděleného zisku minulých období (změna oproti roku 2017 + 15,5 mil. Kč).
Cizí zdroje vzrostly o 2,9 mil. Kč


při poklesu rezerv (kompenzace ztráty ITC Slovensko za rok 2017) – 1 mil. Kč



růstu dlouhodobých závazků o 4,7 mil. Kč, zejména dlouhodobých závazků k úvěrovým
institucím – úvěr na rekonstrukci V. NP budovy 113 (+ 4,6 mil. Kč)
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Kč
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Stálá aktiva
Oběžná aktiva (peníze, pohledávky)
Časové rozlišení aktiv

82 625 485 100 763 891 163 053 917 167 167 842 176 649 758
0
0
0
0
0
34 274 602 30 470 104 91 636 248 91 868 191 108 038 959
44 208 249 66 057 625 67 039 790 70 672 232 64 842 310
4 142 634
4 236 161
4 377 879
4 627 418
3 768 489

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál (základní kapitál, fondy)
Cizí zdroje (závazky, přijaté zálohy, úvěry)
Časové rozlišení pasiv

82 625 485 100 763 891 163 053 917 167 167 842 176 649 758
44 858 926 47 655 660 53 137 674 68 940 170 75 220 573
35 210 871 50 759 047 107 148 992 95 693 976 98 631 098
2 555 687
2 349 184
2 767 251
2 533 696
2 798 087
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Protože cizí zdroje tvoří stále významnou část pasiv společnosti, je pro srovnání v grafu níže
uveden jejich vývoj.

Z grafu vyplývá zejména, že cizí zdroje jsou tvořeny krátkodobými závazky z obchodních vztahů
(faktury, leasing, přijaté zálohy na řešení zakázek), bankovními úvěry. Celková výše bankovních
úvěrů k datu 31. 12. 2018 je 53,0 mil. Kč.

Výše uvedený graf demonstruje meziroční vývoj poměrového ukazatele (cizí vs. celková pasiva) –
splácení bankovních úvěrů.
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Hospodářské výsledky společnosti – komentář
Hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 dosáhl 8,2 mil. Kč po zdanění při tržbách
250,3 mil. Kč. Tento hospodářský výsledek je o 53 % nižší než v roce 2017, kdy však část tohoto
výsledku roku 2017 byla na vrub nedočerpání rezervy vytvořené v roce 2015 na opravy
nemovitosti, které pak byla v roce 2016 skutečně pořízena. Při zohlednění této skutečnosti je
hospodářský výsledek roku 2018 v linii mírně rostoucí ziskovosti společnosti v posledních 10
letech.
Výkaz zisku a ztrát [ Kč]
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
A. Výkonová spotřeba
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
* Přidaná hodnota
D. Osobní náklady
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti
III. Ostatní provozní výnosy
F. Ostatní provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření
VII. Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L. Daň z příjmů
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
* Čistý obrat za účetní období

2014
195 501 060
1 400
74 036 492
283 298
-8 565
121 191 235
103 238 279
7 785 681
1 240 563
4 154 843
7 487 741
308 544
1 448 733
-1 288 095
6 199 646
1 389 597
4 810 049
197 053 738

2015
214 232 755
308 600
81 254 621
-2 434 366
-197 557
135 918 657
113 798 686
8 329 150
419 790
3 312 639
8 601 105
457 483
1 786 186
-1 528 237
7 072 868
2 901 174
4 171 694
215 425 597

2016
244 191 762
0
90 141 958
-2 783 567
-856 918
157 690 289
122 604 839
9 687 413
431 038
12 920 555
12 908 521
131 437
985 084
-1 776 633
11 131 888
4 101 690
7 030 198
244 754 288

2017
238 675 303
0
77 220 953
2 353 649
-434 089
159 534 789
130 245 772
9 002 965
364 749
-2 205 202
22 856 004
829 472
2 371 296
-2 530 395
20 325 583
2 825 504
17 500 105
239 869 524

2018
250 279 352
0
89 421 149
-748 183
-400 312
162 006 698
138 383 431
10 136 195
232 956
1 959 425
11 760 602
576 513
1 215 493
-1 753 112
10 007 490
1 798 408
8 209 082
251 088 821

Z výše uvedené tabulky jsou evidentní tyto skutečnosti:


Došlo k meziročnímu růstu výkonů a tržeb o 4,9 % a tržby roku 2018 jsou nominálně na
historickém maximu od založení akciové společnosti v roce 2013 a tržby přesáhly 250 mil. Kč.



Rostoucí tržby s sebou přinesly růst výkonové (dříve výrobní) spotřeby o 15,8 %, hlavní
položku zde tvoří růst externích kooperací (zejména na řešení problematiky posuzování
výherních hracích přístrojů) o 16,7 %, ale také nárůst v oblasti spotřebovaného materiálu
zejména ve zkušebních laboratořích (+ 12,3 %).



Přidaná hodnota společnosti vzrostla o 1,55 % oproti roku 2017 a dosáhla hodnoty
162 mil. Kč.



Významnou položkou nákladů jsou osobní náklady, jejich suma meziročně vzrostla o 6,25 %.
Růst je dán zvýšením průměrného počtu zaměstnanců (o 3,8 % v přepočtených stavech) a
způsobem odměňování zaměstnanců – výplata osobního hodnocení až 23 % při splnění
stanovených podmínek. Průměrná tarifní mzda meziročně (2017/2018) vzrostla o 4,7 %,
průměrná vyplacená mzda (včetně příplatků, odměna a osobního ohodnocení) vzrostla o
4,4 %. Podíl příplatků, odměn a osobního ohodnocení (variabilní složky mzdy) na tarifní mzdě
činil za rok 2018 37 %.
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Růst mezd popsaný v předchozím odstavci je dán jak vlastní politikou vedení společnosti, tak i
vnějšími vlivy – zejména tlak na růst mezd v soukromém sektoru je vyvolán ekonomickými
očekáváními veřejnosti (velmi dobrý růst ekonomiky v roce 2017 a první polovině roku 2018) a
také politikou vlády ČR, v roce 2018 opětovně zvýšila razantně platy ve státní sféře. Tato
skutečnost významně ovlivňuje mzdové požadavky zejména nově přijímané zaměstnanců.
Z této skutečnosti plyne také poněkud zvýšená fluktuace zaměstnanců – viz tabulka
2016

2017

2018

Nové pracovní poměry

18

21

15

Ukončení pracovního poměru

9

12

15

z toho odchod do penze

2

2

2

176,2

183,6

190,6

Celkový přepočtený stav zaměstnanců


I přes tyto důvody produktivita práce (vyjádřená jako Kč tržeb/ Kč mezd) vzrostla o 3,5 % na
hodnotu 2,57 při průměrných ročních tržbách na pracovníka 1 313 tis. Kč oproti roku 2017,
třebaže hodnot roku 2016 se v této oblasti ukazatelů nepodařilo dosáhnout.

Další tabulka uvádí distribuci tržeb společnosti z pohledu typu zakázky.
Fakturace (celý rok)
Granty, Vývoj, CQS
VHP + AO modul A
Výkony AO (SZ) 224 v regulované oblasti
Dozory AO 224
Certifikace výrobků CO V 3020 + ITC (+dozory)
Dozory CO V + ITC
Certifkace systémů
Dozory pro certifikaci systémů
Výkony v akreditované laboratoři
Informace, SGP, normalizace
Metrologie
Posuzování, vzdělávání
Ekologické služby
Technická inspekce
Ostatní
Celkem

2015

2016

2017

2018

17/18

1 735 128
1 607 738
1 579 191
1 938 213 22,73%
24 439 833 31 852 995 14 440 836 30 189 752 109,06%
20 388 549 19 258 785 24 759 069 24 476 761 -1,14%
26 856 970 26 518 791 26 712 796 26 178 139 -2,00%
3 408 434
3 637 503
4 373 363
3 855 425 -11,84%
726 334
552 722
579 732
603 584
4,11%
8 379 456
7 648 666
6 649 697
8 344 979 25,49%
4 976 199
5 991 576
6 217 147
5 565 222 -10,49%
101 936 146 128 659 081 139 006 400 136 015 728 -2,15%
1 888 706
1 602 601
1 784 460
2 055 025 15,16%
12 107 014 10 443 339
9 851 484
9 201 517 -6,60%
307 608
862 330
532 435
219 213 -58,83%
298 550
243 250
240 950
249 900
3,71%
4 691 730
3 036 068
39 600
97 450 146,09%
-531 513
2 284 425
1 908 143
1 288 444 -32,48%
211 609 142 244 199 868 238 675 302 250 279 352
4,86%
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Významní klienti
V tabulce je uveden přehled nejvýznamnějších klientů společnosti z pohledu výše tržeb v roce
2018:
TESCOMA s.r.o.
SYNOT TIP, a.s.
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
MB TOOL s.r.o.
AVON AUTOMOTIVE a.s.
Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o.
GAPA GROUP a.s.
VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.
Dia Pro Tibbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.S.
ITC ASIA Co. Ltd.
VIKTORIAPLAY, a.s.
POWER, a.s.
MERKUR CASINO a.s.

Zlín
Uherské Hradiště
Jičín
Prostějov
Rudník
Walbrzych (Polsko)
Praha
Rakovník
Turecko
Soul (Korea)
Liberec
Praha
Praha

Zkoušení, potřeby pro domácnost
Posuzování VHP
Zkoušení, kalibrace, automobilní průmysl
Zkoušení, automobilní průmysl
Zkoušení, kalibrace, automobilní průmysl
Zkoušení, automobilní průmysl
Posuzování VHP
Zkoušení, automobilní průmysl
Posuzování zdravotnických prostředků
Posuzování shody CE, certifikace QMS
Posuzování VHP
Posuzování VHP
Posuzování VHP

Průměrná cena fakturované zakázky v roce 2018 činila 27.830, - Kč – celkem 8 993 zakázek
(v roce 2017 byla průměrná cena zakázky 26.260, - Kč při 9 089 zakázkách).
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Export společnosti – komentář
Grafy níže uvádějí procentuální zastoupení exportu na celkových tržbách společnosti za dané
období a celkovou výši exportu.

24

Výroční zpráva 2018

Zpráva auditora
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Organizační složka Institut pro testování a certifikaci, a. s. - výpis z
OR SR k datu 31.12.2018
Obchodné meno
organizačnej zložky:
Sídlo organizačnej zložky:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná
zložka podniku zahraničnej osoby

(od: 30. 01. 2007)

Mlynské Nivy 54
Bratislava 821 05

(od: 30. 01. 2007)

IČO:

36 731 307

(od: 30. 01. 2007)

Deň zápisu:

30. 01. 2007

(od: 30. 01. 2007)

Právna forma:

akciová spoločnosť, podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)

(od: 30. 01. 2007)

Predmet činnosti:

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

(od: 30. 01. 2007)

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
doplnkových služieb a obstarávacími službami
spojenými s prenájmom v rozsahu voľnej živnosti

(od: 30. 01. 2007)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)

(od: 30. 01. 2007)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 30. 01. 2007)

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

(od: 30. 01. 2007)

automatizované spracovanie dát

(od: 30. 01. 2007)

správa počítačových sietí

(od: 30. 01. 2007)

činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1023
Európskej únie

(od: 31. 05. 2007)

posudzovanie a certifikácia systémov manažerstva

(od: 31. 05. 2007)

činnosť skúšobných laboratórií v rozsahu voľnej
živnosti

(od: 31. 05. 2007)

certifikácia výrobkov v rozsahu voľnej živnosti

(od: 31. 05. 2007)

nestranná kontrola zistenia stavu určitej veci, alebo
overenie výsledku určitej činnosti a vydanie
kontrolného osvedčenia

(od: 31. 05. 2007)

Vedúci organizačnej zložky:

Ing. Jiří Heš

(od: 30. 01. 2007)

Konanie menom
spoločnosti:

Vo veciach organizačnej zložky zastupuje a za ňu
podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne a to
tak, že k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj
vlastnoručný podpis.

(od: 30. 01. 2007)

Zriaďovateľ:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. IČO: 47 910
381
třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín

(od: 30. 01. 2007)

Iné ďalšie právne
skutočnosti:

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola
zriadená na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa
21. 12. 2006 podľa §§ 21 a nasl. Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.3.2007.

(od: 30. 01. 2007)
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Organizační složka Institut pro testování a certifikaci, a. s. - výpis z
OR SR k datu 19.4.2019
Obchodné meno
organizačnej zložky:
Sídlo organizačnej zložky:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., organizačná
zložka podniku zahraničnej osoby

(od: 30. 01. 2007)

Mlynské Nivy 54
Bratislava 821 05

(od: 30. 01. 2007)

IČO:

36 731 307

(od: 30. 01. 2007)

Deň zápisu:

30. 01. 2007

(od: 30. 01. 2007)

Právna forma:

akciová spoločnosť, podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)

(od: 30. 01. 2007)

Predmet činnosti:

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

(od: 30. 01. 2007)

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
doplnkových služieb a obstarávacími službami
spojenými s prenájmom v rozsahu voľnej živnosti

(od: 30. 01. 2007)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)

(od: 30. 01. 2007)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 30. 01. 2007)

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

(od: 30. 01. 2007)

automatizované spracovanie dát

(od: 30. 01. 2007)

správa počítačových sietí

(od: 30. 01. 2007)

činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1023
Európskej únie

(od: 31. 05. 2007)

posudzovanie a certifikácia systémov manažerstva

(od: 31. 05. 2007)

činnosť skúšobných laboratórií v rozsahu voľnej
živnosti

(od: 31. 05. 2007)

certifikácia výrobkov v rozsahu voľnej živnosti

(od: 31. 05. 2007)

nestranná kontrola zistenia stavu určitej veci, alebo
overenie výsledku určitej činnosti a vydanie
kontrolného osvedčenia

(od: 31. 05. 2007)

Vedúci organizačnej zložky:

Mgr. Jiří Heš
Vznik funkcie: 01.03.2019

(od: 19.04.2019)

Konanie menom
spoločnosti:

Vo veciach organizačnej zložky zastupuje a za ňu
podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne a to
tak, že k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj
vlastnoručný podpis.

(od: 30. 01. 2007)

Ďalšie právne skutočnosti:

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola
zriadená na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa
21. 12. 2006 podľa §§ 21 a nasl. Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.

(od: 30. 01. 2007)

Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.3.2007

(od: 31.05.2007)

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČO: 47 910 381
Třída Tomáše Bati 299, Zlín 763 02, Česká republika

(od: 19.04.2019)

Zahraničná osoba:

Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je
zapísaná:
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obchodný register vedený Krajským súdom v Brne,
oddiel B, vložka č. 1002,
Štatutárny orgán: predstavenstvo

(od: 19.04.2019)

RNDr. Radomír Čevelík - miestopredseda

(od: 19.04.2019)

Vznik funkcie: 23.11.2005
Ing. Jiří Heš - predseda

(od: 19.04.2019)

Vznik funkcie: 23.11.2005
Mgr. Paulína Úlehla Senič - člen
Vznik funkcie: 23.11.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť
zastupuje voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými
orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď
spoločne všetci členovia predstavenstva alebo
samostatne
predseda
alebo
miestopredseda
predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú buď všetci
členovia predstavenstva alebo samostatne predseda
alebo miestopredseda predstavenstva. Všetci tak robia
spôsobom, že k vypísanému názvu spoločnosti alebo
odtlačku razítka spoločnosti pripoja svoj podpis.
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Rozvaha společnosti

tis. Kč
AKTIVA CELKEM
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Stálá aktiva
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
C. Oběžná aktiva
C.I. Zásoby
C.II. Pohledávky
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
C.II.3. Časové rozlišení aktiv
C.III. Krátkodobý finanční majetek
C.IV. Peněžní prostředky
D. Časové rozlišení aktiv

31.XII.2016
163 054
0
91 636
170
91 466
0
67 040
8 901
28 702
517
28 185

31.XII.2017
167 168
0
91 868
113
91 755
0
70 672
6 755
29 739
514
29 225

31.XII.2018
176 650
0
108 039
132
107 907
0
64 842
7 915
25 071
522
24 549

0
29 437
4 378

0
34 179
4 627

0
31 856
3 768

tis. Kč
PASIVA CELKEM
A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál
A.II. Ážio a kapitálové fondy
A.III. Fondy ze zisku
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku
B+C CIZÍ ZDROJE
B. Rezervy
C. Závazky
C.I. Dlouhodobé závazky
C.II. Krátkodobé závazky
C.III. Časové rozlišení pasiv
D. Časové rozlišení pasiv

31.XII.2016
163 054
53 138
5 455
10 847
1 162
28 643
7 030
0
107 149
16 714
90 435
41 916
48 503

31.XII.2017
167 168
68 940
5 455
10 847
1 065
34 073
17 500
0
95 694
11 114
84 580
41 916
47 292

31.XII.2018
176 650
75 221
5 455
10 847
1 136
49 573
8 209
0
98 631
10 086
88 546
41 916
46 471

2 767

2 534

2 798
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