
Výroční zpráVa
annual report 2019



2

Vážení akcionáři, zaměstnanci a obchodní partneři,

představenstvo společnosti CoMteS FHt a.s. (dále 
jen „CoMteS FHt“) si Vám tímto dovoluje předložit 
výroční zprávu za uplynulé účetní období, tj. za rok 
2019. letošní rok je pro naši společnost velmi význam-
ný, protože letos uplynulo 20 let od založení naší vý-
zkumné organizace.
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Dear Shareholders, employees and Business partners

the Management Board of CoMteS FHt a.s. (CoMteS 
FHt) hereby presents the annual report for the past fis-
cal period, the year 2019. this year is exceptional for 
us, as we celebrate 20 years since the establishment of 
our research organisation.

Annual 
Report 
2019
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CoMteS FHt s.r.o. (dále CoMteS FHt) byla 
založena 1. 12. 2000. činnost byla zahájena 1. 
1. 2001 se 7 pracovníky, bývalými zaměstnanci 
společnosti ŠKoDa VýzKuM s.r.o. (Výzkumný 
a zkušební ústav ŠKoDa HolDInG a.s.) a zá-
padočeské univerzity v  plzni. podnikatelské 
zaměření společnosti vystihuje již její rozepsaný 
název CoMplete technological Service for For-
ging and Heat treatment – KoMpletní techno-
logický Servis pro tváření a tepelné zpracování. 

poskytování vysoce odborných služeb ve výzku-
mu a vývoji kovových materiálů a technologií je-
jich zpracování bylo hlavním záměrem již od za-
ložení společnosti. prvním sídlem CoMteS FHt 
byly pronajaté kanceláře v Borské ulici v plzni, 
kde byly postupně zřízeny laboratoře numerické 
simulace a  světelné mikroskopie. V  roce 2003 
byla společně s rakouským partnerem založena 
dceřiná společnost CoMteS DFM s.r.o., která 

vlastní licenci na prodej, distribuci a technickou 
pomoc při užívání software DeForM v  české 
a Slovenské republice. 

V roce 2004 přišel první významný mezník v his-
torii společnosti. od počátku roku bylo zaháje-
no řešení Výzkumného záměru podporované-
ho MŠMt čr, což si vyžádalo zvýšení počtu 
zaměstnanců i  rozšíření kanceláří a  laboratoří. 
V polovině roku 2004 byl zakoupen první vlastní 
areál v lobezské ulici v plzni. V novém  areálu 
byly vybudovány laboratoře tváření, tepelného 
zpracování, metalografie i  elektronové mikro-
skopie a  zámečnická dílna pro výrobu vzorků.  
V  roce 2005 byl zaveden systém řízení jakos-
ti podle ISo 9001. V  roce 2006 byla zřízena 
akreditovaná Materiálová laboratoř podle ISo 
17025. zároveň byla v roce 2006 v pronajatých 
prostorách v Dolním Vlkýši u plzně vybudována 
mechanická zkušebna. Již koncem roku 2006 

CoMteS FHt s.r.o. was founded on 1 Decem-
ber 2000. It began to operate on 1 January 
2001, having 7 members of staff, former em-
ployees of ŠKoDa VýzKuM s.r.o. (Výzkumný 
a  zkušební ústav ŠKoDa HolDInG a.s.) and 
university of West Bohemia in pilsen. the com-
pany’s core business makes up the long form 
of the acronym in its name: CoMplete techno-
logical Service for Forging and Heat treatment. 

providing cutting edge services in research and 
development of metallic materials and their 
processing technologies has been the compa-
ny’s focus since the very start. the first premis-
es used by CoMteS FHt were rented offices in 
Borská Street in pilsen. In those premises, the 
first computer simulation and optical micros-
copy laboratories were established. In 2003, 
CoMteS FHt and its austrian partner found-
ed a subsidiary company, CoMteS DFM s.r.o., 

which holds a  licence for selling, distributing 
and providing technical support for DeForM 
software in the Czech and Slovak republics. 

2004 saw the first significant milestone in 
the history of the company. earlier that year, 
a major research project funded from the Min-
istry of education of the Czech republic was 
launched, which led to recruitment of new 
employees and expansion of the office space 
and laboratories. In mid-2004, the company 
purchased the first premises of its own, which 
were located in lobezská Street in pilsen. In 
this new location, laboratories for forming, 
heat treating, metallography and electron mi-
croscopy, and a metalworking shop for making 
specimens were built.  the company imple-
mented ISo 9001 quality management system 
in 2005. In 2006, ISo 17025-accredited Mate-
rials laboratory was established. at the same 

Historie společnosti

History of the company
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bylo jasné, že stávající výzkumný areál kapacit-
ně nedostačuje stavu společnosti a jejímu další-
mu rozvoji a je nutné soustředění laboratoří do 
jedné lokality. V  polovině roku 2007 CoMteS 
FHt s  pomocí projektu v  programu oppI po-
tenCIál zakoupil v Dobřanech, plzeň-jih, nový 
areál, který byl uveden do provozu v lednu 2008 
(viz obr. 1).

V  roce 2008 byl dosavadní rozvoj společnosti 
završen transformací na akciovou společnost 
a výzkumnou organizaci podle pravidel rámce 
společenství eu. (pravidly pro neziskové vý-
zkumné organizace se však CoMteS FHt řídil 
již od svého vzniku).

areál v  Dobřanech umožňuje intenzivní roz-
voj a  rozšiřování portfolia činností CoMteSu. 

V roce 2011 byla podepsána smlouva o řešení 
investičního projektu západočeské materiálo-
vě metalurgické centrum (zMMC), který byl ře-
šen v  programu strukturálního fondu Výzkum 
a vývoj pro inovace. tento projekt byl úspěšně 
ukončen v roce 2014 a umožnil významné roz-
šíření a zkvalitnění výzkumné kapacity. V rámci 
projektu byly postaveny dvě nové budovy: kan-
celářsko – laboratorní budova (metalografi cké 
laboratoře a počítačové modelování) a metalur-
gická hala s vakuovou pecí, hydraulickým lisem 
a válcovací stolicí, která je unikátní nejen v čr, 
ale i ve střední evropě svým vybavením a mož-
nostmi. 

pro další rozvoj výzkumné organizace byl v roce 
2012 zakoupen pozemek v  blízkosti stávají-
cího areálu (cca 100m), kde byla v  roce 2019 

dokončena stavba vědeckotech-
nického parku (dále jen Vtp) CoM-
teS FHt – viz. obr. 2. Vtp zahrnuje 
kancelářskou budovu, budovu ško-
lícího centra s přednáškovým sálem 

time, a mechanical testing shop was opened in 
a rented hall in the village of Dolní Vlkýš near 
pilsen. at the end of 2006, it became clear that 
the capacity of the existing research prem-
ises was not suffi cient anymore and that the 
facilities should be relocated to a new site. In 
mid-2007, CoMteS FHt made use of the aid 
available under ‘potential’ programme of the 
enterprise and Innovation operational pro-
gramme and purchased premises in the town 
of Dobřany south of pilsen. the company be-
gan to operate there in January 2008 (see Fig. 
1).

In 2008, the company’s early stage of devel-
opment peaked when the limited liability com-
pany transformed into a  joint stock company 
and, at the same time, into a research organi-
sation governed by the rules of the Community 
Framework of the eu. (CoMteS FHt, howev-

er, has been following the rules for 
non-profi t research organisations 
since its founding.) 

the site in Dobřany enables CoMteS FHt to 
expand intensively and to broaden the portfo-
lio of its activities. In 2011, an agreement for 
a capital project entitled West-Bohemian Cen-
tre of Materials and Metallurgy (WBCMM) was 
signed. the project was implemented under 
the research and Development for Innovations 
operational programme in the framework of 
Structural Funds. the project enabled the com-
pany to substantially expand and enhance its 
research capacities and was completed suc-
cessfully in 2014. under the project, two new 
buildings have been erected: an offi ce-labora-
tory building (metallographic laboratories and 
facilities for computer modelling) and a metal-
lurgical hall with a vacuum furnace, a hydraulic 
press and a rolling mill which is unique in terms 
of its equipment and capabilities not only to 
the Czech republic but also to europe. 

obr. 1 areál CoMteS FHt
Fig. 1 area of CoMteS FHt
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a  prostorami pro mateřskou školku a  vedlejší 
objekt laboratorně kancelářské budovy. projekt 
byl dotován ze strukturálních fondů. CoMteS 
FHt zároveň řeší od roku 2018 dva významné 
výzkumné projekty ze strukturálních fondů za-
měřené na moderní ocelové materiály a aditivní 
technologie. 

V  roce 2013 došlo k  reorganizaci struktury vý-
zkumné organizace, – viz. obr. 5. bylo rozšířeno 
představenstvo o dva nové členy a zřízeny funk-
ce výkonného ředitele a  ředitele pro výzkum 
a vývoj. od roku 2014 byly (vzhledem k novým 
pravidlům evropské unie pro podporu výzkumu 
a vývoje) odděleny komerční aktivity do sester-
ské společnosti proinno a.s., aby byly splněny 
požadavky rámce pro státní podporu VaVaI.

pro zlepšení nabídky výzkum-
ných služeb v  německy mluví-
cích zemích, které jsou na špičce 
evropského i  světového výzku-
mu, bylo od roku 2016 zřízeno 

zastoupení CoMteS FHt v Mnichově.

rozvoj výzkumné organizace je zřejmý i z grafu 
přepočteného počtu zaměstnanců – viz. obr. 3.

CoMteS FHt v  minulosti získal ocenění vý-
znamná ocenění své činnosti, např. 3. místo 
Investor roku 2008, Firma roku 2011 v  plzeň-
ském kraji a první místo v soutěži Best Innovator 
2012 v rámci české republiky. V roce 2013 byl 
CoMteS FHt udělen titul Vizionář roku a v roce 
2014 druhé místo v  soutěži Firma roku plzeň-
ského kraje současně s titulem odpovědná fi r-
ma roku 2014 plzeňského kraje. 

CoMteS FHt je členem české společnosti pro 
nové materiály a technologie, asociace výzkum-

For its further development, our 
research organisation purchased 
land near its existing premises (about 100 yards 
away) in 2012. the construction of CoMteS 
FHt Science and technology park (Vtp) in 
this location was completed in 2019 – see Fig. 
2. Vtp comprises an offi ce building, a  training 
centre with a  conference hall and facilities for 
a nursery school and an adjacent laboratory-of-
fi ce building. part of the funding came from the 
structural funds. using funds from these sourc-
es, CoMteS FHt has been conducting two 
major research projects since 2018 focusing on 
advanced steels and additive manufacturing. 

In 2013, the research organisation was restruc-
tured – see Fig. 5.: two member positions were 
added to the Management Board, and the ex-
ecutive Director and research and Develop-
ment Director functions were created. In 2014, 
the commercial business of the company was 
divested to an affi liated company: proinno a.s. It 
was in response to the new rules of the europe-

an union for aid in research and development. 
the requirements of the Framework for State 
aid in research, Development and Innovation 
were thus met.

to promote its research services in German- 
-speaking countries which are at the forefront 
of european and global research, CoMteS FHt 
established its offi ce in Munich, Germany.

the growth of the research organisation can be 
illustrated in terms of its headcount expressed 
as full-time equivalent (Fte) – see Fig. 3.

CoMteS FHt has received several awards for 
its achievements, which include the third place 
in the Investor of the Year 2008 competition, 
Company of the Year 2011 in pilsen region and 
the country-wide Best Innovator 2012 award. 
In 2013, CoMteS FHt received the Visionary 
of the Year title and in 2014, it took the second 

obr. 2 Vtp CoMteS v popředí
Fig. 2 In the foreground Vtp CoMteS
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ných organizací, Svazu kováren české republi-
ky, asociace tepelného zpracování, společnosti 
ocelové pásy, české společnosti pro mecha-
niku. Dále potom klastrů Mechatronika a Cze-
chimplant, české technologické platformy Stro-
jírenství a  české technologické platformy pro 
aditivní výrobu. Výzkumníci jsou členy mnoha 
prestižních světových společností, např. aStM, 
european Structure Integrity Society, DYMat, 
euroforge a dalších.  

Vlastnická struktura společnosti se od založení 
výzkumné organizace změnila pouze nepatrně, 
z původních 5 společníků – fyzických osob byl 

v roce 2007 vykoupen minoritní podíl jednoho ze 
zakladatelů a zůstali 4 společníci. V  roce 2008 
proběhla transformace ze společnosti s ručením 
omezeným na akciovou společnost se stejnými 
vlastníky a stejnými majetkovými podíly.

place in the Company of the pilsen region con-
test and received the title responsible Compa-
ny of the pilsen region 2014. 

CoMteS FHt is a member of the Czech Society 
for new Materials and technologies, the associ-
ation of research organizations, Svaz kováren 
čr (Czech Forging Industry association), the 
association for the Heat treatment of Metals, 
the Steel Strip Society and the Czech Society 
for Mechanics. It also participates in Klastr Me-
chatronika and Czechimplant, the Czech tech-
nology platform engineering, and the Czech 
technology platform for additive Manufactur-
ing. the researchers are members of numerous 
prestigious worldwide societies, such as aStM, 

european Structure Integrity Society, DYMat, 
euroforge, and others.  

the ownership structure of the company has 
not seen any major changes over the years. one 
of the five founders sold his stake in 2007 and 
four shareholders remain to the present day. In 
2008, the company transformed from a  limited 
liability company into a stock corporation, with 
the same shareholders and stakes. 
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Fig. 3



8

0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 

100 000 
110 000 
120 000 
130 000 
140 000 
150 000 
160 000 
170 000 
180 000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

v tis. Kč 
in thous. CZK 

Obraty společnosti 
Financial turnover 

zahraniční / foreign 

tuzemské / domestic 

Současnost – rok 2019

The present: 2019

CoMteS FHt dnes zaměstnává 107 zaměst-
nanců, převážně výzkumných pracovníků a za-
jišťuje komplexní aktivity v  oblasti výzkumu 
a vývoje kovových materiálů od návrhu materi-
álu přes měření materiálových vlastností, návrh 
a  numerickou simulaci technologií zpracová-
ní, návrh nářadí a nástrojů a stanovení vhodné 
výrobní technologie až po výrobu a odzkouše-
ní prototypu včetně akreditovaných zkoušek. 

Know-how zahrnuje materiály od lehkých kovů 
(al, Mg slitiny, ti slitiny) přes oceli všech typů 
a složení až po superslitiny a těžké kovy. nedíl-
nou součásti společnosti je také moderně vy-
bavená kovoobráběcí dílna, kde probíhá výroba 
zkušebních vzorků a experimentálních příprav-
ků a v neposlední řadě i akreditovaná Materiá-
lová zkušební laboratoř a  Inspekční orgán pro 
WpQr.

today, CoMteS FHt has 107 employees, 
mostly researchers. the company delivers 
comprehensive services in research and de-
velopment of metals. these include materials 
design, measurement of properties, design and 
computer simulation of processing routes, de-
sign of tooling and dies, development of man-
ufacturing routes and production and testing 
of prototypes, including accredited tests. the 

company’s know-how relates to a range of ma-
terials from light metals (al, Mg alloys and ti 
alloys) through steels of all types and compo-
sitions to superalloys and heavy metals. the 
company operates a metalworking shop which 
makes test pieces and experimental fixtures 
and an accredited Materials testing laboratory 
and Inspection organisation for WpQr.

obr. 4 
Fig. 4
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obr. 5 organizační schéma
CoMteS FHt

Fig. 5 organisation chart 
of CoMteS FHt
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protože poskytování špičkových služeb ve vý-
zkumu a vývoji je velmi náročné i na kvalitní lid-
ské zdroje, má CoMteS FHt uzavřeny smlou-
vy o  spolupráci se západočeskou univerzitou 
v plzni, Vysokou školou báňskou – technickou 
univerzitou v  ostravě, tu Košice, Stu v  Bra-
tislavě, ze zahraničí s MISIS Moskva a uSatu 
ufa (ruská federace), CISrI (čína), aGH Kra-
kow (polsko). Studenti z  těchto univerzit a  vý-
zkumných organizací absolvují v CoMteSu stu-
dijní pobyty a stáže, popř. zpracovávají zadaná 
témata v rámci svých absolventských a vědec-
kých prací. zároveň zaměstnanci CoMteSu ab-
solvují stáže v zahraničí.

CoMteS FHt se po celou dobu své existen-
ce i  do budoucna profiluje jako výzkumná or-
ganizace zabývající se veřejnými i  komerčními 
výzkumnými projekty v  oblasti kovových ma-
teriálů, prioritně se zaměřením na poskytování 
vysoce odborných služeb v  oblasti výzkumu 
a vývoje kovových materiálů. V současnosti cca 
93% zakázek tvoří výzkum a  vývoj a  cca 7% 

doplňková činnost výzkumu a vývoje (převážně 
zkoušky akreditované zkušebny a speciální te-
pelné zpracování kusových zakázek).

obrat výzkumné organizace za rok 2019 do-
sáhl cca 168 mil. Kč. z toho 33% tvořily přímé 
spolupráce, 59% účelové financování českých 
i  evropských výzkumných projektů a 5% insti-
tucionální financování prostřednictvím Mpo 
čr. přibližně 12% obratu tvoří export - prioritně 
Srn (cca 36% přímých objednávek). 

V  roce 2019 byl pořízen hmotný a  nehmotný 
majetek v celkové výši 130 mil. Kč, z toho pří-
strojové vybavení a  SW 64 mil. Kč, technické 
zhodnocení současných laboratoří 2 mil. Kč, 
náklady na stavbu Vědeckotechnického parku 
ve výši 44 mil. Kč a náklady na novou stavbu 
korozní laboratoře 19 mil. Kč. na pořízení tohoto 
majetku byly poskytnuty naší výzkumné organi-
zaci investiční dotace v celkové výši 112,3 mil. 
Kč a o tuto hodnotu je ponížena cena majetku 
v účetních výkazech.

as providing cutting-edge services in research 
and development places great demands on hu-
man resources, CoMteS FHt has entered into 
agreements for collaboration with university of 
West Bohemia, VŠB – technical university of 
ostrava, technical university of Košice (Slo-
vakia), Slovak university of technology in Bra-
tislava (Slovakia), MISIS in Moscow (russia), 
uSatu ufa (russia), CISrI (China) and aGH 
Kraków (poland). Students from these universi-
ties and research organisations complete their 
short-term attachments and internships or pre-
pare their theses and perform research work at 
CoMteS FHt. at the same time, CoMteS FHt 
staff complete their attachments to institutions 
abroad.

throughout its existence CoMteS FHt aimed 
to operate as a research organisation conduct-
ing both public and commercial research pro-
jects in the field of metallic materials and pro-
viding specialist services. today, approx. 93% 
of contracts involve research and development 

services and 7% comprises ancillary research 
and development services (mostly accredit-
ed testing and special heat treatment of small 
charges).

the financial turnover of the research organisa-
tion in 2019 was CzK 168 million. of this, 33% 
comprises revenue from direct collaboration, 
59% comprised specific-purpose funding of 
Czech and european research projects and 5% 
was institutional funding provided by the Minis-
try of Industry and trade of the Czech republic. 
about 12% of the financial turnover came from 
abroad, predominantly from Germany (about 
36% of direct contracts). 

In 2019, the company acquired tangible and 
intangible fixed assets worth CzK 130 million, 
of which instruments and software accounted 
for CzK 64 million, technical appreciation of 
the existing laboratories was CzK 2 million, the 
construction costs of the Science and technol-
ogy park amounted to CzK 44 million and the 
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Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 
2019 je ve výši 15 970 tis. Kč, hodnota eBIt-
Da (provozní hospodářský výsledek + odpisy) je 
21 034 tis. Kč. 

V  roce 2019 jsme posílili a  v  rámci přirozené 
fluktuace obměnili náš tým o  28 nových tváří 
a to 2 pracovníky administrativy a 26 pracovníků 
výzkumu a vývoje z  toho na oddělení Metalur-
gických technologií (7), Mechanického zkouše-
ní (11), Materiálových analýz (3), počítačového 
modelování (3), ředitelství (2). pracovní poměr 
ukončilo 14 pracovníků. počet zaměstnanců 
dosáhl k  31. 12. 2019 celkem 107 osob (přepo-
čtený stav 95,58). zaměstnanci, kromě příspěv-
ků na sportovní aktivity a jazykové kurzy, čerpají 
sociální výhody formou příspěvku na stravování, 
po 2 letech zaměstnání mají nárok na příspěvek 
na penzijní připojištění, po 3 letech na příspěvek 
na životní pojištění. 

CoMteS FHt ve 20. roce své existence úspěš-
ně rostl, dařilo se úspěšně využívat investice 

z  projektu západočeské materiálově metalur-
gické centrum, doplnit nové, doplňovat kvalitní 
tým výzkumníků, techniků a  administrativy vý-
zkumných projektů. pro stabilitu další existen-
ce je důležité zahájení 11ti nových výzkumných 
projektů (2x ta čr –  Delta, 1x ta čr zÉta, 
2x Mpo - trIo, 1x Gačr, 2x ta čr nCK, 1x 
Horizont 2020, 2x ta čr trenD) a další 3 star-
tující od roku 2020 (1x ta čr – Delta, 2x ta čr 
trenD). 

Hlavní událostí roku byla úspěšná kolaudace 
druhé části Vtp parku, kde se podařilo téměř 
naplnit i pronajímané plochy. Dále pak zařízení 
laboratoře a  instalace 3D tiskárny na kovové 
materiály. 

Během roku CoMteS FHt obhájil certifikát 
jakosti podle ISo 9001 a  rovněž i  reakreditaci 
akreditovaných materiálových laboratoří.

construction of the new corrosion testing labo-
ratory was worth CzK 19 million. our research 
organisation was awarded capital subsidies for 
acquisition of this property of CzK 112.3 million 
by which the book property price was reduced.

the profit after tax in 2019 was CzK 15.97 mil-
lion. eBItDa (earnings Before Interest, taxes, 
Depreciation and amortisation) reached CzK 
21.034  million. 

Staff attrition in 2019 led to hiring of 28 new 
employees, including two members of admin-
istrative staff and 26 researches across the 
departments of Metallurgical technologies (7), 
Mechanical testing (11), Materials analysis (3), 
Computer Modelling (3) and the Directors’ of-
fice (2). Fourteen employees have left the com-
pany. as of 31 December 2019, the number of 
employees was 107 (95.58 Fte). Besides sports 
activities and continuing education benefits, 
employees receive allowances for meals; those 
employed for two years or more are paid pen-

sion scheme contributions, and employees of 
three or more years receive contributions for life 
insurance as well. 

In its twentieth year CoMteS FHt was grow-
ing successfully. We were able to benefit from 
the investment in the West-Bohemian Centre 
of Materials and Metallurgy, and continued to 
build top-quality teams of researchers, engi-
neers and project administrators. the future 
stability of the organisation has been secured 
by launching eleven new research projects with 
funding from various providers: two projects un-
der Delta programme, two under the national 
Competence Centres, two under trenD pro-
gramme and one under zeta programme of the 
technology agency of the Czech republic, two 
projects under trIo programme of the Ministry 
of Industry and trade, one project funded from 
the Czech Science Foundation, one project 
under Horizon 2020. three other projects are 
launched in 2020: one is to be conducted under 
Delta programme and two under trenD pro-
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V roce 2019 jsme získali 60 nových zákazníků, 
106 zákazníků se na naši společnost obrátilo 
opakovaně, celkem naše služby využilo 166 zá-
kazníků. Ceníme si hlavně toho, že většina na-
šich zákazníků si naše služby objednává opako-
vaně, což je patrné z trendu červeného sloupce 
– viz. obr. 6.

Ve vztahu k životnímu prostředí CoMteS FHt 
plně respektuje platnou legislativu, výsledky vý-
zkumných a vývojových prací napomáhají snižo-
vat zátěž na životní prostředí u výrobních firem 
a přispívají k lepšímu využití materiálů a energií. 

V oblasti účelové podpory výzkumných projektů 

začíná několik nových projektů kolaborativního 
výzkumu s firemními partnery. I v roce 2020 má 
CoMteS FHt velmi dobře nastartovaná nová 
témata pro projekty v programech národní cen-
tra kompetence, trenD, Delta tačr, rFCS, 
eureKa a další. Doufám tedy, že v dalších le-
tech bude úspěšný rozvoj služeb v aplikovaném 
výzkumu a vývoji v CoMteS FHt pokračovat, 
protože cílenými aktivitami ve prospěch firem-
ních zákazníků získáváme nové podněty na 
směry výzkumu a  odborných služeb v  oblasti 
našich činností.

V roce 2020 je před námi několik velkých výzev. 
za první dokončení realizace investiční části 

gramme of the technology agency of the Czech 
republic. 

one major event in the life of the organisation 
was the opening of the second part of the Sci-
ence and technology park. the capacity of its 
facilities for rent are nearly full at this point. In 
addition, new equipment for laboratories was 
procured as well as a metal 3D printer. 

the ISo 9001 quality certificate and accredita-
tion of material laboratories at CoMteS FHt 
were renewed.

In 2019, we acquired 60 new clients. there were 
106 returning clients, which makes a  total of 
166 customers. We are pleased that most of our 
clients return repeatedly, as shown by the trend 
of the red bar in the graph – see Fig. 6.

In relation to the environment, CoMteS FHt 
fully complies with relevant regulations. the 
results of its research and development efforts 
contribute to the reduction of environmental 
loads in manufacturing companies and to great-
er utilisation of materials and energy. 

research projects funded from specific-pur-
pose aid include several new collaborative re-
search projects with industry. CoMteS FHt 
continues to develop new themes for research 
projects to be conducted under the auspices of 
multiple programmes, including national Com-
petence Centres, trenD, Delta programme of 
the technology agency of the Czech republic, 
research Fund for Coal and Steel, eureKa and 
other schemes. I therefore believe that CoMteS 
FHt will continue to succeed in expanding its 
services in applied research and development, 

0 

50 

100 

150 

200 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet zákazníků COMTES FHT a.s. 
Number of clients of COMTES FHT a.s. 

Noví / New 

Stávající / Existing 

obr. 6 
Fig. 6



2019

13

projektů rozvoje výzkumných aktivit podporova-
ných ze strukturálních fondů, které začaly v roce 
2018 včetně dokončení stavby korozní a tvářecí 
laboratoře. za druhé velká výzva v podobě ko-
ronavirové pandemie. na konci roku 2019 se 
poprvé objevily zprávy z  číny týkající se Co-
VID-19 (koronavirus). V  prvních měsících roku 
2020 se virus rozšířil do celého světa a negativ-
ně ovlivnil mnoho zemí. představenstvo společ-
nosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způso-
by, jak minimalizovat dopad této pandemie na 
činnost CoMteSu i  jeho zaměstnance, což se 
prozatím daří velmi dobře. Vedení společnos-
ti zvážilo potenciální dopady CoVID-19 na své 
aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že ne-
mají významný vliv na předpoklad neomezené 
doby trvání výzkumné organizace a její činnosti. 
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 
2019 zpracována za předpokladu, že CoMteS 
FHt je nadále bez problémů schopen pokračo-
vat ve své činnosti.

 Jménem představenstva děkuji všem zaměst-
nancům a  obchodním partnerům, díky nimž 
CoMteS FHt v  roce 2019 dosáhl dobrých 
výsledků a  připravil si dobrou pozici směrem 
k budoucím činnostem. rovněž děkuji všem zá-
kazníkům za jejich ochotu využívat naše služby 
a věřím v pokračování naší spolupráce. nadále 
budeme klást důraz na kvalitní služby při posky-
tování výzkumných a  vývojových služeb všem 
zákazníkům a věřím, že budeme pracovat k je-
jich plné spokojenosti.

 

Ing. libor Kraus 
předseda představenstva

as these activities on behalf of industrial clients 
provide inspiration for new research and spe-
cialist services.

at the same time, we face multiple challenges 
in 2020. one of them is the completion of con-
struction and procurement tasks under projects 
that promote research activities with funding 
from structural funds. this includes the con-
struction of the corrosion testing and forming 
laboratories launched in 2018. the other is the 
current coronavirus pandemic. at the end of 
2019, the first reports of CoVID-19 cases from 
China emerged. the first months of 2020 have 
seen the virus spread across the globe and 
severely hit many countries. Directors of the 
company monitor the situation and seek ways 
to minimize the impact of the pandemic on the 
organisation and staff. these efforts have been 
successful so far. the Directors have consid-
ered the potential impact of CoVID-19 on the 
activities and business of the organisation and 
deem it not significant. Based on this conclu-

sion and the anticipation that CoMteS FHt will 
continue to perform its activities without any 
major difficulties, the financial statement as of 
31 December 2019 has been compiled.

on behalf of the Management Board, I  would 
like to thank all of our employees and business 
partners who helped CoMteS FHt to achieve 
its good results in 2019 and to prepare a good 
position for its future efforts. I also extend my 
thanks to all of our clients for their interest in 
using our services and I firmly believe in our fur-
ther collaboration. We will continue to strive for 
high-quality services in meeting the research 
and development needs of all clients and I am 
convinced it will be to their full satisfaction.

Ing. libor KrauS 
Chairman of the Management Board



14



2019

15



16



2019

17

© -=Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz=-

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu

Rozvaha Úč POD 1-01
Název a sídlo účetní jednotky

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČ

01 801095 2019 26316919

COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995
Dobřany
33441

Vytisknul: Gabriela Šleglová - 25.05.2020 11:29:43 Stránka 1 z 3

označ.

a

AKTIVA

b

řád.

c
Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Minulé účetníBěžné účetní období

období Netto
4

AKTIVA CELKEM 001 170 351 -36 555 133 796 170 952

B. Stálá aktiva 003 77 343 -34 588 42 755 44 438

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 7 749 -5 793 1 956 2 135

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005 154 -59 95 146

B.I.2. Ocenitelná práva 006 7 534 -5 734 1 800 1 917

B.I.2.1. Software 007 7 534 -5 734 1 800 1 917

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

011 61 0 61 72

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 61 0 61 72

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 69 444 -28 795 40 649 42 153

B.II.1. Pozemky a stavby 015 18 419 -993 17 426 11 430

B.II.1.1. Pozemky 016 3 678 0 3 678 3 678

B.II.1.2. Stavby 017 14 741 -993 13 748 7 752

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 45 813 -27 802 18 011 11 877

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

024 5 212 0 5 212 18 846

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 1 823 0 1 823 16 786

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 3 389 0 3 389 2 060

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027 150 0 150 150

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 150 0 150 150

C. Oběžná aktiva 037 92 967 -1 967 91 000 126 491

C.I. Zásoby 038 0 0 0 25

C.I.3. Výrobky a zboží 041 0 0 0 25

C.I.3.2. Zboží 043 0 0 0 25

C.II. Pohledávky 046 46 119 -1 967 44 152 36 254

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 057 46 119 -1 967 44 152 36 254

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 11 898 -1 967 9 931 9 899

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 10 000 0 10 000 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 24 221 0 24 221 26 355

C.II.2.4.3. Stát-daňové pohledávky 064 3 525 0 3 525 4 717

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 338 0 338 451

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 20 269 0 20 269 20 866

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 89 0 89 321

C.IV. Peněžní prostředky 071 46 848 0 46 848 90 212

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 387 0 387 175

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 073 46 461 0 46 461 90 037

D. Časové rozlišení aktiv 074 41 0 41 23

D.1. Náklady příštích období 075 41 0 41 23
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Vytisknul: Gabriela Šleglová - 25.05.2020 11:29:43 Stránka 2 z 3

označ.

a

AKTIVA

b

řád.

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3

Minulé účetníBěžné účetní období

období Netto
4

Kontrolní číslo AKTIVA 999 782 929 -154 914 628 015 778 684
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Vytisknul: Gabriela Šleglová - 25.05.2020 11:29:43 Stránka 3 z 3

označ.

a

PASIVA

b

řád.

c
Netto

5
Netto

6

minulé úč. obdobíBěžné účetní období

PASIVA CELKEM 078 133 796 170 952

A. Vlastní kapitál 079 45 648 37 277

A.I. Základní kapitál 080 15 198 22 797

A.I.1. Základní kapitál 081 15 198 22 797

A.III. Fondy ze zisku 092 4 209 3 317

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 094 4 209 3 317

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 10 272 6 706

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 096 10 272 6 706

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 098 15 969 4 457

B.+C. Cizí zdroje 100 65 419 115 644

B. Rezervy 101 1 398 1 251

B.4. Ostatní rezervy 105 1 398 1 251

C. Závazky 106 64 021 114 393

C.I. Dlouhodobé závazky 107 6 098 32 673

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 111 5 933 32 318

C.I.8. Odložený daňový závazek 117 165 165

C.I.9. Závazky - ostatní 118 0 190

C.I.9.3. Jiné závazky 121 0 190

C.II. Krátkodobé závazky 122 57 923 81 720

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 126 1 356 0

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 127 23 0

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 128 19 307 14 562

C.II.8. Závazky ostatní 132 37 237 67 158

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 135 4 948 4 261

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 136 2 395 1 978

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 137 29 612 59 430

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 138 109 1 266

C.II.8.7. Jiné závazky 139 173 223

D. Časové rozlišení pasiv 140 22 729 18 031

D.2. Výnosy příštích období 142 22 729 18 031

Kontrolní číslo PASIVA 999 597 744 843 061

   Odesláno dne:    Podpis statutárního orgánu nebo fyzické
   osoby, která je účetní jednotkou

   Osoba odpovědná za účetnictví
   (jméno a podpis)

   Osoba odpovědná za účetní
   uzávěrku (jméno a podpis)

25.05.2020

   telefon: 377197302
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Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Úč POD 2-01
Název a sídlo účetní jednotky

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČ

01 803095 2019 26316919

COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995
Dobřany
33441

Vytisknul: Gabriela Šleglová - 25.05.2020 11:30:49 Stránka 1 z 2

označ.

a

TEXT

b

řád.

c
sledovaném

1
minulém

2

Skutečnost v účetním období

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 55 430 38 221

A. Výkonová spotřeba 03 67 007 54 487

A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 23 963 20 970

A.3. Služby 06 43 044 33 517

D. Osobní náklady 09 75 380 58 502

D.1. Mzdové náklady 10 55 531 43 036

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 19 849 15 466

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 17 824 13 690

D.2.2. Ostatní náklady 13 2 025 1 776

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 6 601 3 804

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 4 715 3 838

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 4 715 3 838

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 1 886 -34

III. Ostatní provozní výnosy 20 111 527 85 999

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 760 209

III.3. Jiné provozní výnosy 23 110 767 85 790

F. Ostatní provozní náklady 24 1 650 1 346

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 59 63

F.3. Daně a poplatky 27 144 107

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 147 193

F.5. Jiné provozní náklady 29 1 300 983

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 16 319 6 081

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 624 118

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 624 118

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 318 443

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 318 443

VII. Ostatní finanční výnosy 46 68 182

K. Ostatní finanční náklady 47 723 395

* Finanční výsledek hospodaření 48 -349 -538

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 15 970 5 543

L. Daň z příjmů 50 0 1 086
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Vytisknul: Gabriela Šleglová - 25.05.2020 11:30:49 Stránka 2 z 2

označ.

a

TEXT

b

řád.

c
sledovaném

1
minulém

2

Skutečnost v účetním období

L.1. Daň z příjmů splatná 51 0 1 177

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0 -91

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 15 970 4 457

*** Výsledek hospodaření za účetní období 55 15 970 4 457

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 167 649 124 520

Kontrolní číslo 99 833 813 610 354

   Odesláno dne:    Podpis statutárního orgánu nebo fyzické
   osoby, která je účetní jednotkou

   Osoba odpovědná za účetnictví
   (jméno a podpis)

   Osoba odpovědná za účetní
   uzávěrku (jméno a podpis)

25.05.2020

   telefon: 377197302
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Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ CASH-FLOW
Název a sídlo účetní jednotky

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

Rok Měsíc IČ

2019 26316919

COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995
Dobřany
33441

Vytisknul: Gabriela Šleglová - 25.05.2020 11:31:30 Stránka 1 z 2

označ.

a

TEXT

b

řád.

c
sledovaném

1
minulém

2

Skutečnost v účetním období

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního
období

90 212 20 595

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 15 970 5 543

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 5 741 4 176

A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 4 715 3 838

A.1.2. Změna stavu opravných položek 1 886 -34

A.1.3. Změna stavu rezerv 147 193

A.1.4. Zisk z prodeje stálých aktiv -701 -146

A.1.5. Úrokové náklady a výnosy -306 325

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami
pracovního kapitálu, placenými úroky a kurzovými rozdíly

21 711 9 719

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -47 216 107 026

A.2.1. Změna stavu zásob -28 778 53 466

A.2.2. Změna stavu obchodních pohledávek -1 918 -2 010

A.2.3. Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv 2 704 -9 960

A.2.4. Změna stavu obchodních závazků 4 768 -4 809

A.2.5.
Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů
pasiv

-23 992 70 339

A.**
Čistý provozní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a
mimořádnými položkami

-25 505 116 745

A.3. Placené úroky -318 -443

A.4. Přijaté úroky 624 118

A.5. Placené daně / vratky daně -1 765 708

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -26 964 117 128

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -3 091 -10 664

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 760 209

B.3. Poskytnuté půjčky a úvěry -10 000 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -12 331 -10 455

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků/úvěrů -25 274 16 283

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -25 274 16 283

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -64 569 122 956
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Skutečnost v účetním období

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 25 643 143 551

   Odesláno dne:    Podpis statutárního orgánu nebo fyzické
   osoby, která je účetní jednotkou

   Osoba odpovědná za účetnictví
   (jméno a podpis)

   Osoba odpovědná za účetní
   uzávěrku (jméno a podpis)

25.05.2020

   telefon: 377197302




