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R O Z H O D N U T Í  
 

Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu nad kapitálovým trhem 

podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), rozhodla ve správním 

řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

o žádosti společnosti AtomTrace a.s., IČO 03396916, se sídlem Kolejní 3094/9, 

Královo Pole, 612 00 Brno, právně zastoupené společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., 

advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 

Praha 1, o schválení prospektu akcií podle § 36c odst. 1 ZPKT, která byla České národní 

bance doručena dne 7. listopadu 2018, takto: 

Společnosti AtomTrace a.s., IČO 03396916, se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 

612 00 Brno, se podle § 36c odst. 1 ZPKT pro účely veřejné nabídky 

s c h v a l u j e  

prospekt 500 000 kusů zaknihovaných akcií na jméno, ISIN CZ0009004792, ve znění 

předloženém České národní bance dne 8. listopadu 2018. 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

Česká národní banka tímto rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru osvědčuje, 

že schválený prospekt splňuje požadavky § 36 a násl. ZPKT, tedy že obsahuje údaje 

požadované příslušnými právními předpisy nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit 

rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. V rámci správního řízení o schválení prospektu 

Česká národní banka neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci účastníka řízení 

a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost účastníka řízení. 
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Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkovi řízení v plném rozsahu vyhověla, není 

podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu další odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba. 

 

 

P O U Č E N Í 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u České národní banky, Praha 1, Na Příkopě 28, 

PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. Lhůta pro podání 

rozkladu činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní 

banky rozhoduje bankovní rada České národní banky. 

 

 

 

  

         

Ing. Ondřej Huslar Ing. Ladislav Slaník 

náměstek ředitele 

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

ředitel 

odbor cenných papírů a regulovaných trhů 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Příloha: Schválený prospekt akcií (82 stran) 

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem 

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, (ID datové schránky zz79uga) 
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PROSPEKT AKCIÍ 


 


AtomTrace a.s. 
akciové společnosti se sídlem na adrese Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, spisová 


značka B 7676 vedená u Krajského soudu v Brně (Emitent).  


Toto je prospekt cenných papírů (Prospekt) připravený pro účely (a) veřejné nabídky až 500 000 kmenových 


akcií Emitenta ve jmenovité hodnotě 1 Kč vydaných v zaknihované podobě a ve formě na majitele a (b) přijetí 


všech akcií Emitenta k obchodování na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. 


(BCPP).  


Emitent nabídne investorům až 500 000 svých nově vydaných akcií (Nabízené akcie) (všechny stávající akcie 


Emitenta a Nabízené akcie jako Akcie). 


Nabízené akcie jsou vydávány na základě rozhodnutí valné hromady Emitenta ze dne 19.10.2018. 


Emitent požádal o přijetí Akcií (včetně Nabízených akcií), k obchodování na trhu START organizovaném 


BCPP. Žádost směřovala k tomu, aby Akcie byly přijaty k obchodování na trhu START po vydání 


Nabízených akcií a připsání Nabízených akcií na majetkové účty jednotlivých investorů. 


Předpokládaným datem přijetí Akcií k obchodování na trhu START je 3.12.2018.  


Trh START je provozován BCPP jako mnohostranný obchodní systém. Trh START není regulovaným trhem 


ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT). 


Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Nabízených akcií. Rizikové faktory, které 


Emitent považuje za významné, jsou uvedeny v kap. 2 (Rizikové faktory) tohoto Prospektu. 


Emitent nabídne Nabízené akcie investorům v České republice. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, 


prodej nebo koupě Nabízených akcií jsou v některých zemích omezeny zákonem.  


Prospekt nebyl povolen ani schválen jakýmkoli správním orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České 


národní banky (ČNB). 


Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. [-] ke sp. zn. [-] ze dne [-], které nabylo právní moci dne [-


]. 


Rozhodnutím o schválení Prospektu cenného papíru ČNB osvědčuje, že schválený Prospekt obsahuje údaje 


požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. 


ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu negarantuje 


budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost platit výnosy nebo jiné částky z cenného papíru. 
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Akciím byl Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář), přidělen ISIN 


CZ0009004792. 


Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni 8.11.2018 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. 


Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých trhů 


cenných papírů, na kterých budou Akcie přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o 


výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit svou informační povinnost. Dojde-li po schválení 


tohoto Prospektu a před ukončením veřejné nabídky Nabízených akcií k podstatným změnám údajů v něm 


uvedených, bude Emitent tento Prospekt aktualizovat, a to formou dodatků k tomuto Prospektu. Každý takový 


dodatek Prospektu bude schválen ČNB a uveřejněn v souladu s právními předpisy. 


Prospekt (a jeho případné dodatky), všechny výroční zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto 


Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou k dispozici v 


elektronické podobě na webové stránce Emitenta (v sekci Pro investory), a dále také v sídle Emitenta na 


adrese nám. Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin (blíže 


viz kapitolu Důležitá upozornění). 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 


Tento dokument je prospektem akcií ve smyslu § 36 ZPKT, článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 


č.2003/71/ES a článku 25 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského 


parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů 


ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Nařízení). Tento Prospekt byl vypracován podle 


příloh I, III a XXII Nařízení. 


Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Nabízených akcií jsou v některých zemích 


omezeny zákonem. Nabízené akcie ani Prospekt nebudou povoleny, schváleny ani registrovány jakýmkoliv 


správním či jiným orgánem jakékoliv jurisdikce, s výjimkou schválení Prospektu ze strany ČNB. Nabízené 


akcie takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států 


amerických z roku 1933 (Zákon o cenných papírech USA) a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo 


předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států 


amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných 


papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA 


nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA. Osoby, 


do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých 


zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Nabízených akcií nebo držbě a rozšiřování Prospektu a 


jakýchkoli dalších materiálů vztahujících se k Nabízeným akciím. 


Zájemci o úpis či koupi Nabízených akcií musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací 


uvedených v tomto Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi 


uváděnými v tomto Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj. Jakékoli rozhodnutí o 


úpisu či koupi či Nabízených akcií musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto 


dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do 


Nabízených akcií každým z potenciálních investorů. 


Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Akciích, než jaká jsou obsažena 


v tomto Prospektu a jeho případných dodatcích. Na žádná taková jiná prohlášení nebo informace se nelze 


spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré 


informace v tomto Prospektu uvedeny k datu tohoto Prospektu. Předání Prospektu kdykoli po datu jeho vydání 


neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu tohoto Prospektu. 


Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány prostřednictvím jednotlivých dodatků Prospektu. 


Informace obsažené v kapitolách "Zdanění příjmů z dividend a příjmů z prodeje akcií v České republice" a 


"Vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi" jsou uvedeny pouze jako všeobecné a nikoli 


vyčerpávající informace vycházející ze stavu k datu tohoto Prospektu a byly získány z veřejně přístupných 


zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny Emitentem. Potenciální nabyvatelé Nabízených akcií 


by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, 


daňové a jiné odborné poradce. Případným zahraničním nabyvatelům Nabízených akcií se doporučuje 


konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména 


devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných případně relevantních 


států a dále všechny relevantní mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí. 


Vlastníci Nabízených akcií, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně 


informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení Akcií, a rovněž prodej 


Akcií do zahraničí nebo nákup Akcií ze zahraničí, jakožto i jakékoliv jiné transakce s Akciemi, a aby tyto 


zákony a právní předpisy dodržovali. 


Emitent bude v rozsahu stanoveném právními předpisy a předpisy jednotlivých trhů s cennými papíry, na 


kterých budou Akcie přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého 


hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnosti. 


Prospekt (včetně jeho případných dodatků), všechny výroční zprávy Emitenta, kopie auditorských zpráv 


týkajících se Emitenta, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou všem 


zájemcům bezplatně k dispozici v pracovní dny v běžné pracovní době od 9.00 do 16.00 hod. k nahlédnutí u 


Emitenta v jeho sídle na adrese na adrese nám. Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno. Tyto dokumenty 


jsou k dispozici též v elektronické podobě na webové stránce Emitenta v sekci Pro investory. 
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Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu 


podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se 


budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na 


okolnostech a událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o 


úpis či koupi Nabízených akcií by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů 


uvedených v tomto Prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit 


na výsledcích takových samostatných analýz a šetření. 


Některé hodnoty, uvedené v tomto Prospektu, byly upraveny zaokrouhlením. To kromě jiného znamená, že 


hodnoty uváděné pro tu samou informační položku se mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty 


uváděné jako součty některých hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, z kterých vychází. 


Pokud bude tento Prospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním 


Prospektu v českém jazyce a zněním Prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Prospektu v 


českém jazyce. 
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1. SHRNUTÍ 


Každé shrnutí se skládá z požadavků, které se nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až 


E (A.1 - E.7) v tabulkách uvedených níže. Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyžadované pro shrnutí 


Emitenta a Nabízených akcií. Jelikož některé prvky nejsou pro daného Emitenta nebo Nabízené akcie 


vyžadovány, mohou v číslování prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že 


některý prvek je pro daného Emitenta a Nabízené akcie vyžadován, je možné, že pro daný prvek nebude 


existovat relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného prvku a údaj 


"nepoužije se ". 


ODDÍL A - ÚVOD A UPOZORNĚNÍ 


A.1 Upozornění Toto shrnutí představuje úvod prospektu Nabízených akcií. 


Jakékoli rozhodnutí investovat do Nabízených akcií by mělo být založeno 


na tom, že investor zváží prospekt Nabízených akcií jako celek, tj. tento 


prospekt (včetně jeho případných dodatků). 


V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v 


prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad 


prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu 


s právními předpisy stanoveno jinak. 


Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je 


odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je 


shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s 


ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném 


výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 


odst. 5 písm. b) ZPKT. 


A.2 Souhlas Emitenta s 


použitím prospektu 


pro následnou 


nabídku vybranými 


finančními 


zprostředkovateli 


Nepoužije se; Emitent souhlas s použitím prospektu pro následnou nabídku 


neudělil. 


ODDÍL B – EMITENT 


B.1 Obchodní firma 


Emitenta 


Emitentem je AtomTrace a.s. 


B.2 Sídlo a právní 


forma Emitenta, 


země registrace a 


právní předpisy, 


podle nichž Emitent 


provozuje činnost 


Emitent byl založen podle práva České republiky jako akciová společnost. 


Emitent je zapsán u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7676, IČO: 033 


96 916. Sídlo Emitenta je na adrese Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 


Brno. 


Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména 


zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


(NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 


družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 


(ZOK), a zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 


(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 


B.3 Popis současné 


povahy podnikání 


Emitenta a jeho 


Emitent je průkopníkem v oblasti výzkumu, vývoje a výroby přístrojů pro 


metodu spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Metoda LIBS je 


moderní metoda analytické chemie, pracující na principu atomové 


emisní spektrometrie. Jako budící zdroj využívá technologie LIBS 



https://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrometrie
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hlavních činností pulsní laser.  


Emitent se zaměřuje na vývoj a výrobu analytických přístrojů používajících 


technologii LIBS, které jsou jednak určené pro oblast výzkumu a jednak 


pro široké pole průmyslových a dalších aplikací zejména v automobilovém 


průmyslu, geologii, zemědělství, životním prostředí, stavebnictví či  


forensní analýze.  


B.4a Popis posledních 


trendů 


Produktů založených na technologii LIBS v posledních letech přibývá a 


jejich využití se rozrůstá do nových odvětví. Ustálilo se také globální 


zaměření produkce zařízení technologie LIBS, a to jednak na oblast 


laboratorních zařízení, jednak na oblast zařízení pro dálkovou analýzu a 


jednak oblast ručních přenosných zařízení. V poslední uvedené oblasti se 


Emitent neangažuje.  


S nastupující popularizací, vývojem nových aplikací a rostoucím 


množstvím jejich realizací, lze podle názoru Emitenta očekávat rozšíření 


technologie LIBS do dalších nových odvětví a především pak nárůst využití 


v odvětvích, kde se tato technologie již nyní v menším měřítku využívá. 


Právě poměrně nízké povědomí o možnostech technologie LIBS podle 


názoru Emitenta patří společně s její sofistikovaností k hlavním důvodům 


dosud menší velikosti daného trhu a Emitent zde vidí značný prostor pro 


růst na trhu technologie LIBS.  


Další rozvoj technologie LIBS v oblasti jak laboratorního, tak 


průmyslového využití lze očekávat například při strukturální analýze 


železobetonových materiálů (degradace betonových struktur pozemních 


komunikací či mostních konstrukcí) či v oblasti forensní analýzy (analýza 


brzdných stop). Oběma těmito oblastmi se Emitent již zabývá a dále 


aktivně zabývat hodlá. 


Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, nároky, povinnosti nebo 


události, u kterých je pravděpodobné, že budou mít podstatný negativní 


vliv na vyhlídky Emitenta minimálně během běžného finančního roku.  


B.5 Skupina Emitenta Emitent je vlastněn 10 fyzickými osobami (viz prvek B.6). Emitent nemá 


žádné pobočky, odštěpné závody, ani nemá podíl na jiné společnosti. 


B.6 Akcionáři Emitenta Stávajícími akcionáři Emitenta jsou následující osoby: 


Akcionáři Akcií  Podíl  


Georg Hotar  1 201 500 60,075% 


Mgr. Jan Proček  198 000 9,9% 


prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.  198 000 9,9% 


doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.  92 000 4,6% 


doc. Ing. Tomáš Černohorský,  92 000 4,6% 


Ing. Jan Novotný, Ph.D.  92 000 4,6% 


Ing. Michal Petrilak  46 000 2,3% 


Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.  46 000 2,3% 


Ing. David Procházka, Ph.D.  23 000 1,15% 


Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.  11 500 0,575% 


CELKEM 2 000 000 100% 



https://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
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Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Většinový akcionář Georg 


Hotar je ovládající osobou Emitenta ve smyslu § 75 odst. 2 ZOK (nakládá s 


podílem na hlasovacích právech větším než 40 % všech hlasů). Podle 


vědomí Emitenta nejednají žádní akcionáři ve shodě ve smyslu § 78 ZOK. 


B.7 Vybrané hlavní 


historické finanční 


údaje 


Níže jsou uvedeny vybrané historické finanční údaje z auditovaných 


ročních výkazů Emitenta k 31.12.2015, 31.12.2016 a 31.12.2017: 


Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


AKTIVA CELKEM 595 3 529 9 443 


Dlouhodobý majetek 106 1 048 595 


Dlouhodobý nehmotný majetek 106 304 148 


Dlouhodobý hmotný majetek 0 744 447 


Oběžná aktiva 489 2 201 8 644 


Zásoby 0 1 122 1 098 


Pohledávky 0 219 284 


Krátkodobý finanční majetek 489 860 7262 


Časové rozlišení 0 280 204 


Hodnota aktiv Emitenta rostla zejména díky pořízení automobilu Nissan 


Navara v roce 2016 v hodnotě 622 tis. Kč a nárůstu zásob na realizaci 


zakázek. V roce 2017 byl nárůst způsoben zejména nárůstem krátkodobého 


finančního majetku díky realizovaným zakázkám a z nich plynoucí čistý 


zisk ve výši 6 924 tis. Kč. 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


PASIVA CELKEM 595 3 529 9 443 


Vlastní kapitál 300 2 017 8 722 


Základní kapitál 10 10 2 000 


Cizí zdroje 265 1 512 710 


Dlouhodobé závazky 0 491 367 


z toho závazky k úvěrovým institucím 0 491 367 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 0 0 


Krátkodobé závazky 265 1 021 343 


z toho závazky k úvěrovým institucím 0 120 124 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 455 58 


z toho ostatní závazky 265 446 161 


Časové rozlišení 30 0 11 


Pasiva Emitenta tvořil zejména vlastní kapitál, bankovní úvěr a 


krátkodobé závazky. S rostoucími zásobami při realizaci zakázek rostly i 


krátkodobé závazky. 


Společnost pořídila v roce 2016 vozidlo Nissan Navara, který je 


financován pomocí bankovního úvěru ve výši 640 tis. Kč, přičemž v roce 


2016 bylo splaceno 29 tis. Kč. Výše základního kapitálu byla zvýšena 


z kapitálových fondů o 1 990 tis. Kč na 2 000 tis. Kč v rámci přeměny 
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Emitenta na akciovou společnost. 


Pokles krátkodobých závazků byl způsoben zejména ukončením realizace 


zakázek a splacením závazků svým distributorům. 


Výkaz zisků a ztrát – údaje v tis. Kč 


za období končící k 31. 12. 2015 2016 2017 


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 529 249 17 281 


Tržby za prodej zboží 0 0 0 


Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 730 1 375 8 132 


Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 


Aktivace 0 308 0 


Osobní náklady 523 490 1 758 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 


majetku 
68 207 335 


Ostatní provozní výnosy 700 226 323 


Ostatní provozní náklady 338 13 51 


Provozní výsledek hospodaření -430 -1 302 7 328 


Finanční výnosy 0 0 311 


Finanční náklady 8 43 147 


Finanční výsledek hospodaření -8 -43 164 


Daň z příjmů 0 0 568 


Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -438 -1 345 6 924 


Výrazný nárůst tržeb v roce 2017 na hodnotu 17 281 tis. Kč byl způsoben 


díky realizací zakázek a prodeje měřícího zařízení pro dálkovou analýzu 


LIBS výpalného procesu keramických brusných kotoučů ve vypalovací 


peci v hodnotě 14 995 tis. Kč a interakční komoru LIBS v hodnotě 1 917 


tis. Kč. S růstem zakázek rostly i osobní náklady a s pořízením hmotného 


majetku ve formě vozidla rostly i odpisy dlouhodobého nehmotného a 


hmotného majetku. 


Výkaz o peněžních tocích – údaje v tis. Kč 


za období končící k 31. 12. 2015 2016 2017 


Peněžní prostředky a ekvivalenty na začátku 


peněžního období 
148 489 860 


Čisté peněžní toky z provozní činnosti -411 -2033 6 627 


Čisté peněžní toky z investiční činnosti 52 -1 149 -101 


Čisté peněžní toky z finanční činnosti 700 3 553 -124 


Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci 


peněžního období 
489 860 7 262 


Níže jsou uvedeny vybrané historické finanční údaje z neauditovaných 


účetních výkazů Emitenta k 30. 6. 2018 a srovnávací údaje k 30. 6. 2017: 


Výkaz zisků a ztrát – údaje v tis. Kč 


za období končící k 30. 6. 2017 2018 


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 369 291 
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Tržby za prodej zboží 0 0 


Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 720 2 566 


Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 


Aktivace 0 0 


Osobní náklady 661 1 493 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 159 156 


Ostatní provozní výnosy 113 283 


Ostatní provozní náklady 34 25 


Provozní výsledek hospodaření -1 092 -3 666 


Finanční výnosy 118 0 


Finanční náklady 0 23 


Finanční výsledek hospodaření 118 -23 


Daň z příjmů 0 0 


Výsledek hospodaření (+/-) -974 -3 689 


Emitent dosáhl výsledku hospodaření za účetní období k 30.6.2018 


hodnoty -3 698 tis. Kč. Důvodem této ztráty byl zejména nárůst spotřeby 


materiálu a energie v rámci výkonové spotřeby. Spotřeba materiálu a 


energie dosáhla 1 842 tis. Kč, přičemž nejvýznamnější položkou byly 


náklady na materiál od dodavatele prototypových součástek pro 


experimentální vývoj mikroelektroniky produktů AtomTrace ve výši 1 


751 tis. Kč. 


Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – údaje v tis. Kč 


k 30. 6. 2017 2018 


AKTIVA CELKEM 4 155 9 222 


Dlouhodobý majetek 670 439 


Dlouhodobý nehmotný majetek 74 104 


Dlouhodobý hmotný majetek 596 335 


Oběžná aktiva 3 245 8 547 


Zásoby 1 680 1 763 


Pohledávky 246 540 


Krátkodobý finanční majetek 1 319 6 244 


Časové rozlišení 240 236 


Dlouhodobý hmotný majetek klesl k 30.6.2018 o hodnotu 261 tis. Kč, 


přičemž se jednalo v plné výši o odpisy. 


k 30. 6. 2017 2018 


PASIVA CELKEM 4 155 9 222 


Vlastní kapitál 824 5 033 


Základní kapitál 2 000 2 000 


Cizí zdroje 3 331 4 189 


Dlouhodobé závazky 441 304 


z toho závazky k úvěrovým institucím 441 304 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 0 
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Krátkodobé závazky 2 890 3 885 


z toho závazky k úvěrovým institucím 111 127 


z toho závazky z obchodních vztahů 288 1 091 


z toho ostatní závazky 2 491 2 667 


Časové rozlišení 0 0 


K významným změnám v oblasti pasiv ve sledovaném období 30.6.2017 – 


30.6.2018 nedošlo. 


 Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné 


významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám 


finanční nebo obchodní situace Emitenta.  


Od data posledního auditovaného finančního výkazu Emitent neuveřejnil 


žádné další auditované finanční informace. 


B.8 Vybrané hlavní pro 


forma finanční 


údaje 


Nepoužije se; Emitent žádné pro forma finanční údaje nevypracoval ani 


neuveřejnil 


B.9 Prognózy či odhady 


zisku 


Nepoužije se; Emitent prognózu ani odhad zisku neučinil 


B.10 Výhrady ve 


zprávách auditora 


Zprávy auditora k historickým finančním informacím Emitenta (tj. účetním 


závěrkám Emitenta k 31. 12. 2015, 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017) jsou bez 


výhrad či varování. Ve všech zprávách auditor uvedl následující zdůraznění 


skutečnosti: Vzhledem k tomu, že smlouva o auditu byla uzavřena až pro 


provedení inventur, nemohl jsem být účasten na fyzických inventurách a 


získat tak dostatečné důkazní informace k jejich provedení. Společnost 


doložila provedení inventarizace předložením inventurních soupisů a 


záznamy společnosti nasvědčují, že byla inventarizace provedena.  


B.11 Výhrady k 


provoznímu 


kapitálu 


Nepoužije se; provozní kapitál Emitenta je podle názoru Emitenta 


dostatečný pro jeho současné požadavky. 


ODDÍL C - CENNÉ PAPÍRY 


C.1 Akcie Nabízené akcie jsou kmenové akcie se jmenovitou hodnotou 1 Kč každá, 


vydané jako zaknihované cenné papíry na majitele. Emitent k datu tohoto 


Prospektu nevydal žádný jiný druh akcií.  


ISIN Akcií je CZ0009004792. 


C.2 Měna Akcií Koruna česká (CZK) 


C.3 Počet Akcií, 


jmenovitá hodnota 


Základní kapitál Emitenta tvoří 2 000 000 Akcií se jmenovitou hodnotou 1 


Kč každá, v zaknihované podobě, na majitele. 


Základní kapitál Emitenta k datu tohoto Prospektu je 2 000 000 Kč a 


všechny dosud vydané Akcie byly plně splaceny. 


V souvislosti se zvýšením základního kapitálu hodlá Emitent vydat až 


500 000 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou 1 Kč každá, v 


zaknihované podobě, na majitele (Nabízené akcie).  


V případě vydání všech Nabízených akcií bude základní kapitál rozdělen na 
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2 500 000 Akcií se jmenovitou hodnotou 1 Kč každá, v zaknihované 


podobě, na majitele. 


C.4 Popis práv 


spojených s 


Akciemi 


S Nabízenými akciemi, ani Akciemi obecně, nejsou spojena žádná zvláštní 


práva. Akcionář má zejména právo na podíl ze zisku společnosti 


(dividendu). Akcionář je dále oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat 


na ní, požadovat vysvětlení o záležitostech týkajících se společnost, 


protestovat a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Po zrušení společnosti má 


akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.  


C.5 Převoditelnost 


Akcií 


Převoditelnost Akcií není omezena. 


C.6 Přijetí Nabízených 


akcií na regulovaný 


či jiný trh 


Akcie nejsou ani nebudou předmětem žádosti Emitenta, či jiné osoby s jeho 


vědomím, o přijetí k obchodování na regulovaný trh. Akcie budou po 


vydání Nabízených akcií přijaty k obchodování na neregulovaný trh 


START organizovaný BCPP (trh START je mnohostranným obchodním 


systémem). Předpokládaným datem přijetí Akcií k obchodování na trhu 


START je 3.12.2018. 


C.7 Popis dividendové 


politiky 


Valná hromada Emitenta může rozhodnout o tom, že akcionářům bude 


vyplacen podíl na zisku ve formě dividendy. Tento podíl ze zisku je přímo 


úměrný výši akcionářova podílu (tj. počtu jeho akcií) na základním kapitálu 


Emitenta. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši 


hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o 


nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích 


období a o příděly do fondů společnosti v souladu se ZOK a stanovami 


Emitenta. 


Emitent nikdy nepřijal žádná pravidla, která by se dotýkala rozdělování 


dividend a nemá tedy ani žádná omezení týkající se této oblasti. Od jeho 


vzniku nedošlo k výplatě dividend. 


ODDÍL D – RIZIKA 


D.1 Hlavní rizika 


specifická pro 


Emitenta nebo jeho 


odvětví 


Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a jeho odvětví jsou: 


(a) Konkurence / Emitent podniká v oblasti vývoje a výroby 


technologických zařízení využívající technologii LIBS, přičemž čelí 


celosvětové konkurenci, neboť neexistuje vlastník jakéhokoliv 


významného duševního vlastnictví, které by ostatní omezovalo ostatní 


hráče při působení na trhu.  


(b) Riziko spojené s dodavateli / Z hlediska klíčových dodavatelů 


zastává významnou roli společnost TESCAN Brno, s.r.o. (Tescan 


Brno), který dodává tělo komory pro LIBS interakční komoru. 


V případě výpadku dodávek Tescan Brno může být nalezení vhodného 


nástupce komplikované a může ovlivnit realizaci zakázek (lhůta 


dodání či dodání vůbec).  


(c) Riziko spojené s odběrateli / Podnikání Emitenta je převážně 


založeno na realizaci výzkumných projektů a zakázek a dodávek 


zařízení v závislosti na konkrétních požadavcích specifických klientů 


jak z výzkumné sféry, tak z průmyslové a aplikační. V roce 


2017  tvořily tržby průmyslové sféry 88,5 % a výzkumné sféry 11,5 %. 


(d) Riziko ochrany know-how / Know-how Emitenta je založeno na 
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odbornosti, dlouholetých znalostech a zkušenostech klíčových osob 


Emitenta. Emitent dosud nemá většinu svého know-how chráněno 


žádnými patenty a teoreticky můžou být jeho produkty relativně 


snadno kopírovány.  


(e) Riziko použité technologie / Technologie LIBS je stále zkoumána a 


její aplikace a použití jsou stále ve stádiu vývoje. V případě vývoje 


alternativních technologií s obdobnou či efektivnější využitelností 


může dojít ke snížení využitelnosti technologie LIBS, což může mít 


negativní dopad na hospodaření Emitenta.  


(f) Kurzové riziko / Kurzové riziko spočívá v negativním vlivu pohybu 


směnných kurzů na hodnotu vyjádřenou v příslušné měně. Podíl tržeb 


za rok 2017 v české měně činil 89 % (15 328 tis. Kč) a v cizí měně 


činil 11% (1 953 tis. Kč), přičemž tržby v EUR činily 0,21 % (36 tis. 


Kč) a v USD 11 % (1 917 tis. Kč). 


(g) Makroekonomické faktory / Makroekonomické faktory mohou 


přímo či nepřímo ovlivnit hospodářský výsledek Emitenta. Ačkoliv 


současný stav české ekonomiky lze považovat za stabilní, nelze 


predikovat budoucnost dalšího vývoje makroekonomického prostředí v 


České republice.  


(h) Riziko porušení podmínek příjemců dotací / Emitent jako příjemce 


dotací musí plnit dotační podmínky, jako např. spoluúčast na výzkumu 


a vývoji. Pokud by Emitent nedodržel podmínky, hrozí mu odebrání 


dotace, jež může mít negativní dopad na hospodaření Emitenta. 


Maximální výše prostředků, které mohou být potenciálně nárokovány 


v případě nedodržení podmínek, je k datu vyhotovení prospektu 2 323 


tis. Kč (tj. peníze přijaté Emitentem).  


(i) Riziko neúspěchu při žádostech o další dotace / Emitent v budoucnu 


může žádat o dotační tituly na výzkum a vývoj zařízení využívající 


zejména technologii LIBS, možný neúspěch získání dotací by mohl 


negativně ovlivnit hospodaření Emitenta nebo rychlost vývoje a 


výzkumu zařízení, vyvíjené s využitím dotací.  


(j) Riziko opakovaných nadměrných odpočtů DPH / Kvůli 


průběžnému samostatnému vývoje Emitent nakupuje zboží a služby 


nad rámec realizovaných zakázek/dodávek. To způsobuje opakované 


dotazy Finančního úřadu k vykazování nadměrných odpočtů DPH s 


žádostí o odůvodnění.  


Obecná rizika: 


(k) Kreditní riziko / Kreditní riziko představuje riziko neschopnosti 


dlužníků Emitenta splatit své dluhy z finančních nebo obchodních 


vztahů, které může vést k finančním ztrátám.  


(l) Riziko změny akcionářské struktury / Ačkoliv Emitent si není 


vědom plánů na změnu své akcionářské struktury (s výjimkou nabídky 


Nabízených akcií investorům), v případě nečekaných událostí může 


dojít ke změně kontroly Emitenta a jeho strategie, která může mít 


negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta. 


(m) Riziko likvidity / Riziko likvidity spočívá v tom, že Emitent nemusí 


mít k dispozici zdroje k pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a 


kapitálových výdajů. Emitent toto riziko řídí, ale nelze vyloučit, že 


nedostatek likvidity může mít negativní vliv na provoz Emitenta. 
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(n) Riziko ztráty klíčových osob / Klíčové osoby Emitenta, tj. členové 


vedení a akcionáři, spolupůsobí při vytváření a uskutečňování 


klíčových strategií Emitenta. Jejich činnost je rozhodující pro celkové 


řízení Emitenta a jeho schopnost zavádět a uskutečňovat tyto strategie. 


Ztráta takových osob může mít negativní vliv na provoz Emitenta. 


(o) Riziko zahájení insolvenčního řízení / Emitent si není vědom 


žádného návrhu na zahájení insolvenčního řízení na Emitenta, nelze 


však vyloučit, že pokud bude (neopodstatněný) návrh na zahájení 


insolvenčního řízení podán na Emitenta, ten bude omezen po neurčitou 


dobu v dispozici se svým majetkem, což by se mohlo negativně 


projevit na finanční situaci Emitenta a jeho podnikání. 


(p) Riziko soudních a jiných řízení / Emitent není účastníkem soudních, 


rozhodčích ani jiných řízení, která by významně souvisela s jeho 


finanční nebo obchodní situací. Emitent si není vědom nevyřešených 


sporů, které by mohly ohrozit nebo nepříznivě ovlivnit hospodářský 


výsledek Emitenta.  


D.3 Hlavní rizika 


specifická pro Akcie 


Rizikové faktory vztahující se k Nabízeným akciím jsou: 


(a) Obecná rizika spojená s Nabízenými akciemi / Investor nemá žádný 


nárok na splacení či vrácení investice do Nabízených akcií. 


(b) Akcie jako komplexní finanční nástroj / Riziko neporozumění 


povaze finančního nástroje, jejich hodnotě a faktorech ovlivňujících 


budoucí hodnotu Nabízených akcií. Potenciální investor by neměl 


investovat do Nabízených akcií bez odborného posouzení (které učiní 


sám či spolu s finančním poradcem) vývoje hodnoty Nabízených akcií 


za měnících se podmínek determinujících hodnotu Nabízených akcií a 


dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio 


potenciálního investora 


(c) Riziko likvidity / Nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně 


likvidní sekundární trh s Nabízenými akciemi, nebo že bude trvat 


(obchodování v systému START bude možné nejvýše v několika 


vyhrazených dnech v roce). Na nelikvidním trhu nemusí být investor 


schopen kdykoliv prodat Nabízené akcie za adekvátní tržní cenu. 


(d) Tržní riziko / Prodejnost Nabízených akcií může klesnout a tržní cena 


Nabízených akcií může kolísat v reakcích na negativní vývoj, který 


nesouvisí s výsledky Emitenta. 


(e) Poplatky / Zprostředkovatel koupě/prodeje Nabízených akcií si může 


účtovat poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, převody 


cenných papírů apod.  


(f) Riziko zdanění / Potenciální investoři do Nabízených akcií mohou být 


nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a 


zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Nabízených akcií, nebo 


jiném státu. 


(g) Zákonnost úpisu / Investice do Nabízených akcií může být 


předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. 


Emitent nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí 


Nabízených akcií.  


(h) Dividendové riziko / Neexistuje žádná záruka toho, že Emitent v 


budoucnu vyplatí dividendy. 
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(i) Riziko budoucího zředění / Potenciální investoři do Nabízených akcií 


nemusejí být vždy schopni uplatnit svá přednostní práva a v důsledku 


toho mohou při budoucích emisích akcií pocítit podstatné zředění 


svého podílu na Emitentovi. 


(j) Riziko změny práva anebo jeho výkladu / Nemůže být poskytnuta 


jakákoliv záruka ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí 


nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto 


Prospektu. 


(k) Kurzové riziko / Možnost negativního vývoje směnného kurzu české 


koruny vůči zahraničním měnám a následné znehodnocení investice 


pro investory, jejichž primární měna je odlišná od české koruny. 


(l) Riziko nepředvídatelné události / Přírodní katastrofa, teroristický 


útok nebo jiná nepředvídatelná událost, která způsobí poruchy na 


finančních trzích nebo rychlý pohyb měnových kurzů, může mít 


negativní vliv na hodnotu Nabízených akcií. 


ODDÍL E – NABÍDKA 


E.1 Celkové čisté 


výnosy a odhad 


nákladů nabídky 


Očekávané čisté výnosy nabídky Nabízených akcií se budou odvíjet od 


dosaženého emisního kurzu Nabízených akcií. Emitent odhaduje čisté 


výnosy nabídky mezi 22 660 000 Kč a 32 660 000 Kč (při prodeji celého 


předpokládaného objemu Nabízených akcií). 


Emitent očekává celkové náklady související s přijetím Akcií na trh 


START a veřejnou nabídku Nabízených akcií (náklady na auditora 


Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB, analytickou 


společnost, notáře a právního poradce Emitenta) kolem 2,34 mil. Kč (bez 


DPH). 


E.2a Důvody nabídky a 


použití výnosů 


Celý čistý výtěžek z prodeje Nabízených akcií bude, po zaplacení odměn, 


nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit 


na financování rozvojových podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně: 


Použití výnosů (v tis. Kč) Částka 


Strategické budování obchodního týmu, distribuční sítě a marketingu   8 000     


Rozšíření výzkumného a konstrukčního týmu   3 000     


Zvýšení pracovního kapitálu  2 500     


Vývoj produktu Road-Trace  2 000     


Vývoj produktu analyzující betonovou strukturu  5 000     


Vývoj produktu A-Trace a jeho užití  4 500     


Celkem 25 000 


Očekávaný čistý výtěžek nabídky Nabízených akcií je v prvku E.1.  


E.3 Popis podmínek 


nabídky 


Nabízené akcie jsou prodávány za využití elektronického systému START - 


Veřejná nabídka provozovaného BCPP. Prodej Nabízených akcií bude 


probíhat na základě veřejné nabídky, probíhající od 13.11.2018 do 


27.11.2018. 


Nabídku Nabízených akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit až do dne 


vypořádání nabídky Nabízených akcií. Nabídku může Emitent zrušit 


zejména z následujících důvodů: (a) náhlá a podstatná nepříznivá změna 


ekonomické nebo politické situace v České republice, (b) podstatná 
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nepříznivá změna podnikání a/nebo ekonomické situace Emitenta, nebo (c) 


nedostatečná poptávka po Nabízených akciích. Zrušení nebo pozastavení 


nabídky Nabízených akcií oznámí Emitent v souladu s právními předpisy. 


Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nabízených 


akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek 


bylo stanoveno na 50 Kč až 70 Kč za jednu Nabízenou akcii.  


Minimální počet Nabízených akcií v objednávce je omezen minimální 


nabídnutou kupní cenou za Nabízené akcie, tedy 100 000 Kč, maximální 


počet je omezen celkovým počtem Nabízených akcií.  


Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé 


období nabídky, tj. od 13.11.2018 (včetně) až do 27.11.2018 (START Day) 


(včetně). Podanou objednávku k nákupu Nabízených akcií nelze stáhnout 


ani odvolat. 


Všichni potenciální investoři musí mít svého účastníka Centrálního 


depozitáře (kde mají účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů). 


V případě podání objednávek převyšujících počet prodávaných Nabízených 


akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení 


přeplatku za koupené cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání 


úpisu a koupě Nabízených akcií relevantní). 


V rámci veřejné nabídky Nabízených akcií bude nabízeno až 500 000 kusů 


Nabízených akcií.  


Emisní kurs Nabízených akcií určí Emitent v den START Day na základě 


informací o přijatých objednávkách. Informace o výši emisního kursu a 


počtu Nabízených akcií budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START 


Day, uveřejněny v elektronickém systému START - Veřejná nabídka a na 


webové stránce BCPP. 


Emitent zajistí, že prodané Nabízené akcie budou připsány ve prospěch 


účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny Nabízených akcií, a to 


nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. 


Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti 


upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. 


E.4 Zájem fyzických a 


právnických osob 


zúčastněných v 


nabídce 


Podle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob 


zúčastněných na nabídce Nabízených akcií (s výjimkou Emitenta) zájem, 


který by byl pro nabídku podstatný. 


E.5 Identifikace 


nabízející osoby; 


dohody 


znemožňující 


prodej akcií (lock-


up agreements) 


Nabízené akcie jsou nabízeny Emitentem.  


Neexistují žádné dohody znemožňující prodej Akcií. 


E.6 Zředění při nabídce Pokud budou v rámci nabídky vydány všechny Nabízené akcie, klesl by 


podíl každého ze stávajících akcionářů, v případě, že by sami neupsali 


žádné Nabízené akcie, na Emitentovi následovně:  


Akcionáři Počet akcií Podíl  


Noví akcionáři 500 000 20,00% 
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Georg Hotar  1 201 500 48,06% 


Mgr. Jan Proček  198 000 7,92% 


prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.  198 000 7,92% 


doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.  92 000 3,68% 


doc. Ing. Tomáš Černohorský,  92 000 3,68% 


Ing. Jan Novotný, Ph.D.  92 000 3,68% 


Ing. Michal Petrilak  46 000 1,84% 


Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.  46 000 1,84% 


Ing. David Procházka, Ph.D.  23 000 0,92% 


Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.  11 500 0,46% 


CELKEM 2 500 000 100% 
 


E.7 Odhad nákladů 


účtovaných 


investorovi 


Investorům nebudou Emitentem účtovány žádné poplatky v souvislosti s 


nabytím Akcií, které mají být přijaty k obchodování na trhu START. 


Investorovi mohou být účtovány poplatky jeho finanční institucí za zřízení 


a vedení majetkového účtu, převody Nabízených akcií apod. 
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2. RIZIKOVÉ FAKTORY 


Zájemce o úpis či koupi Nabízených akcií by se měl seznámit s tímto Prospektem jako celkem. 


Informace, které Emitent v této kap. předkládá případným zájemcům o úpis či koupi Nabízených akcií 


ke zvážení, jakož i další informace uvedené v tomto Prospektu, by měly být každým zájemcem o úpis či 


koupi Nabízených akcií pečlivě vyhodnoceny před učiněním rozhodnutí o investování do Nabízených 


akcií. 


Nákup a držba Nabízených akcií jsou spojeny s řadou rizik, z nichž rizika, která Emitent považuje za 


významná, jsou uvedena níže v této kap.. Následující shrnutí rizikových faktorů nenahrazuje žádnou 


odbornou analýzu nebo údajů uvedených v tomto Prospektu a v žádném případě není jakýmkoliv 


investičním doporučením. Jakékoliv rozhodnutí zájemců o upsání nebo koupi Nabízených akcií by mělo 


být založeno na informacích obsažených v tomto Prospektu, na podmínkách nabídky Nabízených akcií a 


především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Nabízených akcií provedené případným 


nabyvatelem Nabízených akcií. 


2.1 RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K EMITENTOVI A JEHO ODVĚTVÍ 


Z pohledu Emitenta existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na 


jeho finanční a ekonomickou situaci, podnikatelskou činnost a schopnost plnit dluhy: 


Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi: 


(a) Konkurence  


Emitent podniká v oblasti vývoje a výroby technologických zařízení využívající technologii 


LIBS, přičemž čelí celosvětové konkurenci, neboť neexistuje vlastník jakéhokoliv významného 


duševního vlastnictví, které by ostatní omezovalo ostatní hráče při působení na trhu. Ke 


komerčnímu a průmyslovému využití technologie LIBS je však zapotřebí vysokých odborných 


znalostí a dovedností a nemalého časového fondu nezbytného pro technologický vývoj. 


S vysokou náročností na odborný lidský kapitál jsou rovněž spojeny vyšší nároky na investiční 


náklady. Veškeré tyto skutečnosti představují bariéry vstupu do tohoto úzkého odvětví. V České 


republice v současné době není žádný subjekt, který by přímo Emitentovi konkuroval. Na 


globální úrovni existuje pouze jeden zásadní konkurent Emitenta, a to americká společnost, 


APPLIED  SPECTRA se svým laboratorním řešení konkurujícím produktové linii Sci-Trace. 


Další 2 – 3 relevantní globální LIBS producenti nejsou Emitentem vnímáni jako zásadní 


konkurence a riziko, a to ani do blízké budoucnosti (společnosti TSI Inc, SciAps Inc., LTB 


LASER TECHNIK BERLIN GmbH). V průběhu času může globálním měřítku dojít k růstu 


počtu konkurentů a tím potenciálního omezení růstu Emitenta. 


(b) Riziko spojené s dodavateli  


Z hlediska klíčových dodavatelů zastává významnou roli společnost TESCAN Brno, s.r.o. 


(Tescan Brno), přední světový výrobce elektronových mikroskopů, v jehož spolupráci vznikl 


produkt LIBS Interakční komora a navazující Sci-Trace. Tescan Brno dodává tělo komory pro 


LIBS interakční komoru, které vychází z jeho originálního produktu, elektronového mikroskopu 


MIRA. V případě výpadku dodávek Tescan Brno se jeví nalezení vhodného nástupce jako vysoce 


komplikované a může ovlivnit realizaci zakázek co do lhůty dodání, případně dodání vůbec. 


Ostatní dodavatelé Emitenta nejsou vnímáni jako riziko. Specifickou skupinou dodavatelů jsou 


globální výrobci a distributoři specifických komponent LIBS sestav, tj. laserových zdrojů a 


spektrometrů s citlivými kamerami. Toto riziko je pokryto širší škálou dodavatelů a snahou 


Emitenta o vývoj vlastních komponent. 


(c) Riziko spojené s odběrateli  


Podnikání Emitenta je v současné době převážně založeno na realizaci jednotlivých výzkumných 


projektů a zakázek a dodávek zařízení v závislosti na konkrétních požadavcích specifických 


klientů jak z výzkumné sféry, tak z průmyslové a aplikační. V současné době jsou v realizaci 


jednotky projektů a dodávek a neúspěch každého projektu může mít negativní dopad na 


hospodaření Emitenta. V roce 2017 podíl zakázek z průmyslové sféry tvořil zhruba 88,5 % tržeb 
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z prodeje výrobků Emitenta, přičemž dodávky do výzkumné sféry činily přibližně 11,5 % tržeb 


z prodeje výrobků Emitenta. 


(d) Riziko know-how  


Know-how Emitenta je založeno na odbornosti, dlouholetých znalostech a zkušenostech 


klíčových osob Emitenta. Emitent dosud nemá většinu svého know-how chráněno žádnými 


patenty a teoreticky můžou být jeho produkty relativně snadno kopírovány. Riziko ztráty know-


how tedy může souviset jak s potenciálním okopírováním zařízení, tak s případným odchodem 


klíčových osob Emitenta. Nicméně riziko ochodu klíčových osob do značné míry omezeno 


faktem vlastnické angažovanosti klíčových osob na akciích Emitenta. Emitent strategicky mění 


přístup k tomuto riziku a zaměřuje se v současnosti u svých vývojových projektů na patentovou 


ochranu svého know-how. Předpokládaná výše vynaložených prostředků pro tento účel, dle 


názoru Emitenta, nepřesáhne v následujících 3 letech částku 1,5 mil. Kč. 


(e) Riziko použité technologie  


Technologie LIBS je stále zkoumána a její aplikace a použití jsou stále ve stádiu vývoje. 


V případě vývoje alternativních technologií s obdobnou či efektivnější využitelností může dojít 


ke snížení využitelnosti technologie LIBS, což může mít negativní dopad na hospodaření 


Emitenta. Takový vývoj je však v blízké budoucnosti málo pravděpodobný. 


Mezi existující alternativní technologie, které konkurují technologii LIBS se řadí (i) rentgenová 


fluorescenční analýza (XRF) (metoda užívající opakovaného rentgenového záření měřící 


rozdílnost vlnové délky fotonů uvolněných zářením) a (ii) atomová spektroskopie (metoda, jež se 


zabývá stanovením koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném subjektu) a (iii) molekulová 


spektroskopie (metoda zkoumající interakci elektromagnetického záření s molekulami vzorku). 


Nicméně v současné době tyto metody podle názoru Emitenta přímo nekonkurují metodě 


LIBS,  a to z důvodů daných fyzikálně-chemickými vlastnostmi analyzovaných látek. Emitent 


nepředpokládá působnost v oblastech, kde již byly tyto konkurenční metody etablovány a přímo 


by si s metodou LIBS konkurovaly. 


(f) Kurzové riziko  


Měnové riziko vyplývá z hrozby negativního vlivu pohybu směnných kurzů na hodnotu 


vyjádřenou v příslušné měně. Riziko tedy dopadá na Emitenta, v případě zahraničních projektů 


realizovaných v cizí měně a následné výnosy/ztráty konvertují do domácí měny. V případě 


posilování měny domovského státu je tak kapitálový výnos krácen o kurzový rozdíl v okamžiku 


realizace. 


Emitent velkou většinu nákladů realizuje v Kč a významnou část výnosů realizuje v zahraničních 


měnách. Podíl tržeb za rok 2017 v české měně činil 89 % (15 328 tis. Kč) a v cizí měně činil 11% 


(1 953 tis. Kč), přičemž tržby v EUR činily 0,21 % (36 tis. Kč) a v USD 11 % (1 917 tis. Kč). 


(g) Makroekonomické faktory  


Makroekonomické faktory jakožto vývoj ekonomiky může přímo či nepřímo ovlivnit 


hospodářský výsledek Emitenta. Ačkoliv současný stav české ekonomiky lze považovat za 


stabilní, nelze predikovat budoucnost dalšího vývoje makroekonomického prostředí v České 


republice. Emitent označuje svůj trh jako světový a případné krize v jednotlivých geografických 


oblastech mohou vyrovnat růsty ekonomik v jiných oblastech. Zcela zásadní skutečností je 


z hlediska makroekonomického to, že Emitent je dominantně orientován na globální trhy, 


samotné makroekonomické prostředí v České republice tak není vnímáno jako zásadní riziko a 


případná krize v České republice by se mohla vyrovnat díky stabilní zahraniční poptávce po 


produktech Emitenta. 


(h) Riziko porušení podmínek příjemců dotací 


Vzhledem k tomu, že je Emitent příjemcem dotací, má povinnost plnit podmínky z dotací 


vyplývajících, jako je například spoluúčast na výzkumu a vývoji mající vliv na cash flow 
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společnosti. V případě, kdy by Emitent jako příjemce dotace nedodržel sjednané podmínky, hrozí 


mu odebrání dotace, jež může mít negativní dopad na hospodaření Emitenta. 


Maximální výše prostředků, které mohou být potenciálně nárokovány v případě nedodržení 


podmínek v dotačních titulech, dosahuje k datu vyhotovení Prospektu celkové výše 2 323 tis. Kč, 


přičemž se jedná o celkový obnos poskytnutých dotací připsaný Emitentovi na bankovní účet.  


Emitent si k datu vyhotovení Prospektu není vědom porušení podmínek žádné z uvedených 


dotací. 


(i) Riziko neúspěchu spojené s žádostmi o další dotační tituly 


Vzhledem k tomu, že Emitent žádal v minulosti a do budoucna může žádat o dotační tituly na 


výzkum a vývoj zařízení využívající zejména technologii LIBS, je možné, že důsledek neúspěchu 


získávání dotačních titulů by mohl negativně ovlivnit jak dopad na hospodaření Emitenta, tak na 


rychlost vývoje a výzkumu zařízení, na která Emitent žádal dotační tituly. Emitent toto riziko 


však neshledává mimořádným z toho důvodu, že významněji (tedy významněji s dopadem na 


finanční situaci Emitenta) nezamýšlí a nepředpokládá podávat nové žádosti o dotační tituly, a to 


ani v souvislosti s plánovanými výzkumně – vývojovými projekty Emitenta. 


(j) Riziko opakovaných nadměrných odpočtů DPH 


Z důvodu realizace průběžného samostatného vývoje dochází k nákupům zboží a služeb nad 


rámec realizovaných zakázek/dodávek. To způsobuje opakované dotazy Finančního úřadu 


k vykazování nadměrných odpočtů DPH s žádostí o odůvodnění. Na výzvy je pravidelně 


reagováno a odůvodňování poskytováno. Riziko může plynout ze zvýšené pravděpodobnosti 


kontroly Finančního úřadu – představuje administrativní zátěž, přičemž v případě zadržování 


vratek DPH může mít dopad na cash flow Emitenta. 


Obecná rizika: 


(k) Kreditní riziko 


Kreditní riziko představuje riziko neschopnosti dlužníků Emitenta splatit své dluhy z finančních 


nebo obchodních vztahů, které může vést k finančním ztrátám. 


Navzdory všem opatřením Emitenta za účelem omezení následků kreditního rizika může selhání 


protistrany nebo protistran Emitenta způsobit ztráty, které by mohly negativně ovlivnit podnikání 


Emitenta, jeho ekonomické výsledky a finanční situaci. 


Pohledávky Emitenta k 31.12.2017 dosahovaly hodnoty 284 tis. Kč, kdy hlavní část tvořily 


pohledávky Stát-daňové pohledávky ve výši 65 tis. Kč a Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 


192 tis. Kč. Emitent k tomuto dni nedisponoval žádnými pohledávkami po splatnosti. 


Pohledávky Emitenta činily k 30.6.2018 výše 540 tis. Kč a Emitent k tomuto datu neevidoval 


žádné pohledávky po splatnosti. Pohledávky z obchodních vztahů byly na úrovni 2 tis. Kč.  


(l) Riziko změny akcionářské struktury 


Navzdory tomu, že Emitent si není vědom plánů na změnu své akcionářské struktury (s výjimkou 


nabídky Nabízených akcií investorům), v případě nečekaných událostí může dojít k významné 


změně akcionářů. Tímto může dojít ke změně kontroly Emitenta a úpravy obchodní strategie 


Emitenta. Změna kontroly Emitenta a úprava obchodní strategie může mít následně negativní 


vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta a jeho podnikatelskou činnost. 


(m) Riziko likvidity 


Hlavním cílem řízení rizika likvidity je omezit riziko, že Emitent nebude mít k dispozici zdroje k 


pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a kapitálových výdajů, ke kterým je zavázán. Řízení 


likvidity má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku tak, aby zajistily 


úhradu dluhů, jakmile se stanou splatnými. Částečné nebo úplné nesplnění tohoto cíle může mít 


negativní vliv na provoz Emitenta. 
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Aktuální riziko likvidity k 30.6.2018 reprezentované zejména krátkodobými závazky v celkové 


výši 3 885 tis. Kč je pokryto dostatečným pokrytím na straně likvidních aktiv jakožto hotovosti a 


peněžních ekvivalentů  ve výši 6 244 tis. Kč a krátkodobých pohledávek ve výši 540 tis. Kč.  


(n) Riziko ztráty klíčových osob 


Klíčové osoby Emitenta, tj. členové vedení akcionáři, spolupůsobí při vytváření a uskutečňování 


klíčových strategií Emitenta. Jejich činnost je rozhodující pro celkové řízení Emitenta a jeho 


schopnost zavádět a uskutečňovat tyto strategie. Emitent věří, že bude schopen udržet a 


motivovat tyto osoby, a to i přes silnou poptávku po kvalifikovaných osobách na trhu. Emitent 


nicméně nemůže zaručit, že bude schopen tyto klíčové osoby udržet a motivovat je nebo že bude 


schopen oslovit a získat nové klíčové osoby. Emitent aktivně podporuje a motivuje tyto klíčové 


osoby k nepřetržitému zvyšování kvalifikace a praktických poznatků, čím se snaží podporovat 


jejich kariérní růst. Jejich případná ztráta by mohla negativně ovlivnit podnikání Emitenta, jeho 


hospodářské výsledky a finanční situaci. 


(o) Riziko zahájení insolvenčního řízení 


Podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 


pozdějších předpisů (Insolvenční zákon) je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů a dluhy 


po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto dluhy není schopen plnit, případně je-li předlužen. 


I přesto, že je od července 2017 v účinnosti novela Insolvenčního zákona zaměřená mimo jiné 


proti šikanózním insolvenčním návrhům, která zakotvuje určitá opatření, která mají zabránit 


neopodstatněným a nepodloženým návrhům na zahájení insolvenčního řízení (včetně tzv. 


předběžného posouzení věřitelského návrhu ze strany soudu), nelze vyloučit, že takové návrhy 


nebudou podány. Insolvenční řízení je zahájeno soudní vyhláškou, kterou soud obecně zveřejní 


nejpozději do 2 hodin od doručení insolvenčního návrhu soudu. Od okamžiku zveřejnění 


vyhlášky až do rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu (pokud soud nerozhodne jinak) je 


dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může 


náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku 


anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. 


I přesto, že omezení týkající se nakládání s majetkovou podstatou se netýká, mimo jiné, jednání 


nutných k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření nebo k odvrácení hrozící škody, 


nelze vyloučit, že pokud bude neopodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení podán na 


Emitenta, ten bude omezen po neurčitou dobu v dispozici se svým majetkem, což by se mohlo 


negativně projevit na finanční situaci Emitenta a jeho výsledcích podnikání. 


(p) Riziko soudních a jiných řízení 


K datu tohoto Prospektu není Emitent účastníkem soudních, rozhodčích ani jiných řízení, která 


by významně souvisela s jeho finanční nebo obchodní situací. Emitent si není vědom žádných 


nevyřešených sporů, které by mohly ohrozit nebo značně nepříznivě ovlivnit hospodářský 


výsledek Emitenta. Přestože v současnosti neexistují žádná soudní, rozhodčí ani jiná řízení 


(probíhající nebo hrozící), která by měla významný nepříznivý dopad na obchodní nebo finanční 


situaci Emitenta, do budoucna nelze vznik takových sporů vyloučit. Negativní výsledek 


případných soudních sporů Emitenta a možné související náhrady škody mohou mít vliv na 


obchodní nebo finanční činnost Emitenta a jeho budoucí výhledy. Totéž platí i pro spory, které 


by sice úspěšné byly, ale v důsledku vynaložených nákladů a času managementu by mohly 


negativně ovlivnit provoz Emitenta. 


2.2 RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K AKCIÍM 


Rizika spojená s Nabízenými akciemi mohou být rozdělena do následujících kategorií: 


(a) Obecná rizika spojená s Nabízenými akciemi 


Potenciální investor do Nabízených akcií si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové 


investice. Každý investor by měl především: 
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 mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění Nabízených akcií, výhod a rizik 


investice do Nabízených akcií, a ohodnotit informace obsažené v tomto Prospektu 


(včetně jeho případných dodatků) přímo nebo odkazem; 


 mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a přístup k nim, a to vždy v 


kontextu své konkrétní finanční situace, investice do Nabízených akcií a jejího dopadu na 


své celkové investiční portfolio; 


 mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna 


rizika investice do Nabízených akcií; 


 úplně rozumět podmínkám Nabízených akcií (především tomuto Prospektu, včetně jeho 


případných dodatků) a být seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného 


ukazatele nebo finančního trhu; a 


 být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře dalšího 


vývoje ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho 


investici a na jeho schopnost nést možná rizika. 


Nevhodnost investice potenciálního investora do Nabízených akcií může mít negativní vliv na 


investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Nabízených akcií. 


Návratnost investice není jakkoli zaručena. Investor nemá nárok na splacení či návratnost své 


investice a může v konečném důsledku o část své investice, nebo celou investici přijít. 


(b) Nabízené akcie jako komplexní finanční nástroj 


Nabízené akcie představují komplexní finanční nástroj. Institucionální investoři obvykle nekupují 


komplexní finanční nástroje jako své jediné investice. Institucionální investoři nakupují 


komplexní finanční nástroje s přiměřeným rizikem, jehož výše jsou si vědomi, s cílem snížit 


riziko nebo zvýšit výnos svých celkových portfolií. Potenciální investor by neměl investovat do 


Nabízených akcií, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které 


učiní sám či spolu s finančním poradcem) vývoje hodnoty Nabízených akcií za měnících se 


podmínek determinujících hodnotu Nabízených akcií a dopadu, který bude taková investice mít 


na investiční portfolio potenciálního investora. Nevhodnost investice do Nabízených akcií může 


mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Nabízených akcií. 


(c) Riziko likvidity 


Emitent požádal o přijetí Nabízených akcií k obchodování na trhu START organizovaném BCPP. 


Bez ohledu na přijetí Nabízených akcií k obchodování do systému START nemůže existovat 


ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Nabízenými akciemi, nebo pokud se 


vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat (obchodování na trhu START bude probíhat nejvýše 


v několika málo dnech během kalendářního roku). Skutečnost, že Akcie (včetně Nabízených 


akcií), mohou být přijaty k obchodování na trhu START, nemusí nutně vést k vyšší likviditě 


Nabízených akcií oproti akciím nepřijatým k obchodování na trhu cenných papírů. Na případném 


nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Nabízené akcie za adekvátní tržní 


cenu. 


(d) Tržní riziko 


Existuje riziko poklesu tržní ceny Nabízených akcií v důsledku volatility Akcií. Při poklesu tržní 


ceny Nabízených akcií může dojít k částečné nebo dokonce úplné ztrátě počáteční investice do 


Nabízených akcií. Potenciální investor do Nabízených akcií by měl mít znalosti ohledně 


stanovení tržní ceny příslušného cenného papíru a dopadu různých skutečností na jeho tržní cenu, 


včetně možného poklesu tržní ceny. 


(e) Poplatky 


Zprostředkovatel koupě/prodeje Nabízených akcií si může účtovat poplatky za zřízení a vedení 


investičního účtu, převody cenných papírů apod. Emitent proto doporučuje budoucím investorům 
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do Nabízených akcií, aby se seznámili s podklady, na jejichž základě budou účtovány poplatky v 


souvislosti s Nabízenými akciemi. 


(f) Zdanění  


Potenciální kupující či prodávající Nabízených akcií by si měli být vědomi, že mohou být nuceni 


zaplatit daně nebo jiné poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k 


převodu Nabízených akcií či jehož jsou občany či rezidenty, nebo jiného v dané situaci 


relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska 


daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům jako jsou akcie. Potenciální 


investoři by se neměli při získání či prodeji Nabízených akcií spoléhat na stručné shrnutí 


daňových otázek obsažené v tomto Prospektu, ale měli by jednat podle doporučení svých 


daňových poradců ohledně jejich individuálního zdanění. Zvážení investování podle rizik 


uvedených v této části by mělo být učiněno minimálně po zvážení kapitoly "Zdanění příjmů z 


dividend a příjmů z prodeje akcií v České republice" tohoto Prospektu. 


(g) Zákonnost úpisu/koupě 


Potenciální investoři do Nabízených akcií (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, že 


investice do Nabízených akcií může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost 


jejich nabytí. Emitent nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Nabízených akcií 


potenciálním investorem, ať už podle zákonů státu (jurisdikce) jeho založení, resp. jehož je 


rezident, nebo státu (jurisdikce), kde je činný (pokud se liší). Potenciální investor se nemůže 


spoléhat na Emitenta v souvislosti se svým rozhodováním ohledně zákonnosti získání 


Nabízených akcií. 


(h) Dividendové riziko 


Potenciální investor by měl investovat do Nabízených akcií s vědomím, že výnos z Akcií ve 


formě dividendy není garantovaným výnosem a jeho případná výše se odvíjí, mimo jiné, od 


tržních podmínek a finančního stavu Emitenta. Potenciální investor nebude realizovat dividendu, 


dokud o ní nerozhodne valná hromada Emitenta v souladu se stanovami společnosti. 


(i) Riziko zředění kapitálu  


Potenciální investor by měl investovat do Nabízených akcií s vědomím, že jakýmkoli 


dodatečným zvýšením základního kapitálu Emitenta (kde zároveň akcionář neupíše příslušnou 


část nových akcií) se jeho podíl na Emitentovi relativně sníží. 


(j) Riziko změny práva nebo jeho výkladu 


Nemůže být poskytnuta jakákoliv záruka ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí 


nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto Prospektu. 


Od 1.1.2014 došlo v České republice k rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva, zejména nabyl 


účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích 


(zákon č. 90/2012 Sb.) a řada dalších souvisejících právních předpisů, které se budou vztahovat 


na Emitenta a vztahy mezi Emitentem a investory. Nabízené právní předpisy, mimo jiné, 


představily řadu nových právních institutů, změnily do značné míry koncept absolutní a relativní 


neplatnosti právních jednání a kogentnosti a dispozitivnosti právních norem. 


V současné době neexistuje k novým institutům a právním situacím relevantní rozhodovací praxe 


soudů a právní výklady a komentáře k jednotlivým ustanovením nových právních předpisů se v 


řadě případů významně liší. Absence relevantní judikatury a neustálenost výkladu nových 


právních předpisů - a z toho vyplývající právní nejistota - může mít negativní vliv na uplatňování 


práv z Akcií, včetně Nabízených akcií. 


(k) Kurzové riziko 


Investor, jehož primární měnou není česká koruna, nese riziko znehodnocení své investice v 


případě negativního vývoje směnné kurzu. V případě, že kurz české koruny vůči domácí měně 
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investora poklesne, může investor v důsledku kurzových změn a převodu výnosů z Akcií do své 


domácí měny o část své investice nebo celou investici přijít. 


(l) Riziko nepředvídatelné události 


Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa, teroristický útok), která způsobí poruchy na 


finančních trzích nebo rychlý pohyb měnových kurzů, může mít vliv na hodnotu Akcií, včetně 


Nabízených akcií. Negativní vliv takových událostí by mohl způsobit snížení návratnosti 


peněžních prostředků investovaných Emitentem a ohrozit jeho finanční stabilitu. Dále může být 


hodnota Akcií, včetně Nabízených akcií, a jakékoliv příjmy z nich ovlivněny globální událostí 


(politické, ekonomické či jiné povahy), která se stane i v jiné zemi, než ve které jsou Nabízené 


akcie vydávány nebo obchodovány. 
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3. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM 


Na webové adrese Emitenta (www.atomtrace.com) v sekci Pro investory lze nalézt následující 


dokumenty, které jsou do tohoto Prospektu zahrnuty odkazem: 


Informace dokument stránky 


Účetní závěrka Emitenta podle CAS za 


2015, včetně výroku auditora 


Zpráva nezávislého auditora o ověření 


účetní závěrky k 31.12.2015 


celý dokument 


Účetní závěrka Emitenta podle CAS za 


2016, včetně výroku auditora 


Zpráva nezávislého auditora o ověření 


účetní závěrky k 31.12.2016 


celý dokument 


Účetní závěrka Emitenta podle CAS za 


2017, včetně výroku auditora 


Zpráva nezávislého auditora o ověření 


účetní závěrky k 31.12.2017 


celý dokument 


Mezitímní účetní závěrka Emitenta 


podle CAS k 30.6.2018 


Mezitímní účetní závěrka společnosti k 


30.6.2018 


celý dokument 


 


Účetní závěrka Emitenta za rok 2015, včetně výroku auditora, je uvedena na: 


http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-


ucetni-zaverky-k-31.12.2015.pdf  


Účetní závěrka Emitenta za rok 2016, včetně výroku auditora, je uvedena na: 


http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-


ucetni-zaverky-k-31.12.2016.pdf  


Účetní závěrka Emitenta za rok 2017, včetně výroku auditora, je uvedena na: 


http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-


ucetni-zaverky-k-31.12.2017.pdf  


Mezitímní účetní výkazy Emitenta k 30.6.2018 jsou uvedeny na: https://www.atomtrace.com/wp-


content/uploads/2018/11/Mezitímní-účetní-závěrka-k-30.6.2018.pdf  


Veškeré výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici v sídle Emitenta. 


  



http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky-k-31.12.2015.pdf

http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky-k-31.12.2015.pdf

http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky-k-31.12.2016.pdf

http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky-k-31.12.2016.pdf

http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky-k-31.12.2017.pdf

http://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky-k-31.12.2017.pdf

https://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Mezitímní-účetní-závěrka-k-30.6.2018.pdf

https://www.atomtrace.com/wp-content/uploads/2018/11/Mezitímní-účetní-závěrka-k-30.6.2018.pdf
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4. POPIS NABÍZENÝCH AKCIÍ 


4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍDCE 


4.1.1 Prohlášení o provozním kapitálu 


Emitent prohlašuje, že podle jeho názoru je provozní kapitál dostatečný pro současné požadavky 


Emitenta.  


4.1.2 Kapitalizace a zadluženost 


Základní kapitál Emitenta je ve výši 2 000 000 Kč a je plně splacen. 


Zdrojem financování Emitenta společnosti jsou následující cizí zdroje: 


Rekonciliace čistého dluhu Emitenta v tis. Kč Stav k 30.9.2018 


A. Hotovost 2 978 


B. Peněžní ekvivalenty 0 


C. Krátkodobé cenné papíry k obchodování 0 


D. Likvidní prostředky (A)+(B)+(C ) 2 978 


E. Krátkodobé finanční pohledávky 0 


F. Krátkodobý bankovní dluh 0 


G. Krátkodobá porce dlouhodobého dluhu 128 


H. Jiný krátkodobý dluh 0 


I. Krátkodobý dluh (F)+(G)+(H) 128 


J. Čistá krátkodobá zadluženost (I)-(E)-(D) -2 850 


K. Dlouhodobé bankovní úvěry 0 


L. Vydané dluhopisy 0 


M. Ostatní dlouhodobé úvěry 271 


N. Dlouhodobá zadluženost (K)+(L)+(M) 271 


O. Čistý dluh (J)+(N) -2 579 


  Celková kapitalizace a zadluženost v tis. Kč Stav k 30.9.2018 


Celkový krátkodobý dluh 128  


Zaručený 0  


Zajištěný 128  


Nezaručený/nezajištěný 0  


Celkový dlouhodobý dluh 271  


Zaručený 0  


Zajištěný 271  


Nezaručený/nezajištěný 0  


Vlastní kapitál 3 392  


Základní kapitál 2 000  







PROSPEKT AKCIÍ             


27 / 82 


 


Ážio a kapitálové fondy 1 772  


Fondy ze zisku 0  


Výsledek hospodaření minulých let 4 950  


Výsledek hospodaření běžného účetního období -5 330  


Celková kapitalizace 3 791  


Emitent neeviduje žádnou podmíněnou zadluženost v podobě poskytnutého ručení, záruk apod. za 


dluhy třetích osob. 


4.1.3 Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na nabídce 


Podle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na nabídce 


Nabízených akcií (s výjimkou Emitenta) zájem, který by byl pro nabídku podstatný. 


4.1.4 Důvody nabídky a použití výnosů 


Čistý výtěžek z prodeje Nabízených akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v 


souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na financování rozvojových podnikatelských 


aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle priorit: 


Použití zdrojů – údaje v tis. Kč: 


Položka Částka 


Strategické budování obchodního týmu, distribuční sítě a marketingu   8 000     


Rozšíření výzkumného a konstrukčního týmu   3 000     


Zvýšení pracovního kapitálu  2 500     


Vývoj produktu Road-Trace  2 000     


Vývoj produktu analyzující betonovou strukturu  5 000     


Vývoj produktu A-Trace a jeho užití  4 500     


Celkem 25 000 


Z cílové částky 25 mil. Kč je určeno k rozšíření obchodního týmu společnosti a posílení budování 


distribuční sítě a marketingových aktivit zhruba 8 mil. Kč, dále jsou zhruba 3 mil. Kč určeny k rozšíření 


výzkumného a konstrukčního týmu, tím se rozšíří možnosti vývoje aplikací a tržních prosazení 


vyvinutých řešení a pokryjí počáteční náklady na strategické posílení prodejních sil. Asi 2,5 mil. Kč z 


výtěžku je vyčleněno na účely provozního kapitálu, aby bylo možno uspokojit hladké plnění a dodávky 


plynoucí z objednávek. Zvýšený tok objednávek fixuje pracovní kapitál během procesu realizace a 


dokončení objednávky, ten obvykle trvá čtyři až šest měsíců. Náklady na vývoj aplikace pro analýzu 


brzdných stop, které má pokrýt z vlastních zdrojů Emitent, činí 2 mil. Kč, očekávané náklady na vývoj 


řešení pro monitoring degradace betonových struktur pozemních komunikací či mostních konstrukcí 


jsou 5 mil. Kč. Zbylých 4,5 mil. Kč je vyčleněno na vývoj dalších/nových aplikací. 


Emitent odhaduje čisté výnosy nabídky mezi 22 660 000 Kč a 32 660 000 Kč (při prodeji celého 


předpokládaného objemu Nabízených akcií za cenu v rozmezí 50 Kč až 70 Kč za jednu Nabízenou 


akcii).  


Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Pokud by Emitent nevydal všechny Nabízené 


akcie, nebo by tyto nebyly upsány v celém zamýšleném objemu emisního kursu, došlo by postupnému 


plnění investičních záměrů v pořadí dle výše uvedených priorit. 


4.2 ÚDAJE O NABÍZENÝCH AKCIÍCH 
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4.2.1 Základní popis Nabízených akcií 


Druh: kmenové 


Forma cenného papíru: na majitele 


Podoba cenného papíru: zaknihované cenné papíry  


(evidenci zaknihovaných cenných papírů vede 


Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem 


na adrese Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 


Praha 1) 


ISIN: CZ0009004792 


Právní předpis, podle kterého budou 


cenné papíry vydány: 


české právo (zejména NOZ a ZOK, jak jsou 


definovány dále) 


Měna emise cenných papírů: Kč (koruna česká) 


4.2.2 Práva spojená s akciemi 


Akcionář je zejména oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a 


vznášet návrhy a protinávrhy. Na valné hromadě připadá na každou Akcii jeden (1) hlas. 


Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení, ve formě dividendy. 


Podíl na zisku se určuje poměrem počtu vlastněných Akcií k výši základního kapitálu společnosti. 


Nárok na dividendu vzniká akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady Emitenta o výplatě 


dividendy. Dividenda je splatná ve lhůtě 3 měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady o její výplatě. 


Dividendy, které nebylo možné vyplatit, budou uloženy na zvláštním bankovním účtu, přičemž 


oprávněné osoby budou mít nárok po předložení příslušných dokladů na jejich vyplacení. Nárok na 


výplatu dividendy se promlčuje v obecné promlčecí době podle NOZ (3 roky). 


Emitent od svého vzniku nevyplácel dividendy a výplatu dividendy ani v dohledné době nepředpokládá. 


Vyjma této dividendové politiky společnosti neexistují žádná omezení spojená s výplatou dividend ani 


neexistují žádné zvláštní postupy pro držitele Akcií - nerezidenty. Emitent nevydal žádné cenné papíry, 


které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných 


cenných papírů. 


V případě zvýšení základního kapitálu Emitenta peněžitými vklady mají stávající akcionáři přednostní 


právo na úpis nových akcií ve smyslu ZOK. 


Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Likvidační zůstatek se dělí mezi 


akcionáře v poměru k počtu jimi vlastněných Akcií. 


Neexistují žádná práva/povinnosti ke zpětnému odkupu Akcií. 


Další akcionářská práva vyplývají z právních předpisů, zejména ZOK, a ze stanov Emitenta. 


4.2.3 Zvýšení kapitálu a vydání Nabízených akcií 


Valná hromada Emitenta dne 19.10.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu o maximální částku až 


700 000 Kč na celkovou maximální částku 2 700 000 Kč (jedná se o zvýšení základního kapitálu na 


základě veřejné nabídky podle § 475 písm. e) a § 480 až 483 ZOK) a vydání až 700 000 nových akcií.  


Emitent se v souvislosti se zvýšením kapitálu rozhodl investorům nabídnout celkem 500 000 


Nabízených akcií.  


Stávající akcionáři Emitenta se vzdali zákonného přednostního práva na úpis nových akcií. 


V případě vydání celého počtu Nabízených akcií bude mít Emitent vydaných 2 500 000 kusů Akcií. 
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4.2.4 Očekávané datum vydání Nabízených akcií 


Nabízené akcie mohou být vydány po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 


Emitent očekává, že Nabízené akcie budou vydány bezprostředně po tzv. START Day (jak je popsáno 


níže v kap. 4.3 tohoto Prospektu). 


4.2.5 Omezení převoditelnosti akcií Emitenta 


Akcie Emitenta, včetně Nabízených akcií, jsou převoditelné bez omezení. 


4.2.6 Povinné nabídky převzetí, pravidla pro převzetí cenných papírů hlavním akcionářem (squeeze-


out) a povinné odkoupení (sell-out) cenných papírů 


Nucený přechod akcií (tzv. squeeze-out) je upraven v § 375 a násl. ZOK. Hlavní akcionář vlastnící 


akcie, (i) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti (na 


nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy), nebo (ii) s nimiž je spojeno alespoň 90% podíl na 


hlasovacích právech ve společnosti, může požadovat, aby představenstvo svolalo valnou hromadu 


společnosti a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních akcií na hlavního akcionáře. 


Ostatní akcionáři mají při přechodu svých akcií na hlavního akcionáře právo na přiměřené protiplnění v 


penězích, jehož výši určí valná hromada společnosti - přiměřenost protiplnění dokládá hlavní akcionář 


valné hromadě znaleckým posudkem (v případě akcií přijatých k obchodování na evropském 


regulovaném trhu hlavní akcionář protiplnění namísto doložení posudkem zdůvodní a doloží předchozí 


souhlas ČNB). 


Vlastníci akcií, vůči kterým má hlavní akcionář právo uplatnit postup pro nucený přechod akcií, mohou 


požadovat, aby jejich akcie hlavní akcionář odkoupil postupem podle ustanovení ZOK o povinném 


veřejném návrhu smlouvy (tzv. sell-out). 


4.2.7 Veřejné nabídky převzetí učiněné vůči Emitentovi v posledním finančním roce a v běžném roce  


Není relevantní. 


4.2.8 Daň z příjmů z akcií v České republice 


Informace o zdanění dividend a příjmů z prodeje Akcií jsou uvedeny v kap. 6 (Zdanění příjmů z 


dividend a příjmů z prodeje akcií v České republice) tohoto Prospektu. Emitent přebírá odpovědnost za 


srážku daně provedenou u zdroje. 


4.3 PODMÍNKY NABÍDKY 


4.3.1 Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a způsoby žádostí o nabídku 


Emitent nabídne investorům až 500 000 Nabízených akcií, které Emitent nově vydá. 


Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a nezamýšlí koupit žádné 


vlastní akcie.  


Veřejná nabídka proběhne od 13.11.2018 do 27.11.2018 (START Day). 


Nabídku Nabízených akcií může Emitent zrušit nebo pozastavit až do dne vypořádání nabídky 


Nabízených akcií. Nabídku může Emitent zrušit zejména z následujících důvodů: (a) náhlá a podstatná 


nepříznivá změna ekonomické nebo politické situace v České republice, (b) podstatná nepříznivá změna 


podnikání a/nebo ekonomické situace Emitenta, nebo (c) nedostatečná poptávka po Nabízených 


akciích. Zrušení nebo pozastavení nabídky Nabízených akcií oznámí Emitent v souladu s právními 


předpisy.  


Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nabízených akcií výhradně prostřednictvím 


člena BCPP.  


Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 50 Kč až 70 Kč za jednu Nabízenou akcii.  
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Minimální počet požadovaných Nabízených akcií v objednávce je omezen minimální nabídnutou cenou 


za Nabízené akcie, tedy 100 000 Kč. 


Maximální počet je omezen celkovým počtem Nabízených akcií.  


Podanou objednávku k nákupu Nabízených akcií nelze stáhnout ani odvolat.  


Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 


13.11.2018 (včetně) až do 27.11.2018 (START Day) (včetně).  


Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka 


Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník 


Centrálního depozitáře může být stejná osoba jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku 


ke koupi Nabízených akcií. 


V případě podání objednávek převyšujících počet Nabízených akcií budou objednávky jednotlivých 


investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za koupené Nabízené akcie není s ohledem na způsob 


vypořádání koupě Nabízených akcií relevantní). 


V rámci veřejné nabídky Nabízených akcií bude nabízeno až 500 000 kusů Nabízených akcií.  


Informace o výši emisního kursu a počtu Nabízených akcií budou veřejně vyhlášeny v rámci START 


Day, uveřejněny v elektronickém systému START - Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP 


(www.pxstart.cz) nejpozději 2. (druhý) pracovní den po START Day. 


Emitent zajistí, že prodané Nabízené akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých 


investorů po uhrazení kupní ceny Nabízených akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po 


START Day. 


Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro 


zacházení s nevykonanými upisovacími právy. 


4.3.2 Stanovení ceny a plán rozdělení a přidělování Nabízených akcií 


Nabízené akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových 


investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a 


příslušného investora vztahují. 


Nabídka není rozdělena na tranše určené kvalifikovaným či retailovým investorům, nebo 


zaměstnancům Emitenta. Emitent bude zacházet se všemi investory při přidělování Nabízených akcií 


stejně; vícečetná upisování nejsou akceptována. 


Emisní kurs Nabízených akcií a celkový počet skutečně prodaných Nabízených akcií určí Emitent v den 


START Day na základě informací o přijatých objednávkách.  


Stanovený emisní kurs a počet Nabízených akcií vloží Emitent do elektronického systému START - 


Veřejná nabídka. Následně dojde elektronickým systémem START - Veřejná nabídka ke stanovení 


míry přidělení Nabízených akcí jednotlivým poptávkám po Nabízených akciích dle následujícího 


principu. 


(A) Všechny poptávky Nabízených akcií s cenou vyšší nebo rovnou emisnímu kursu Nabízených 


akcií, která je stanovena Emitentem, jsou uspokojeny takto: 


 je-li skutečné množství vydávaných a prodávaných Nabízených akcií větší nebo rovno 


sumě požadovaného množství všech poptávek, jsou všechny poptávky uspokojeny plně, 


 je-li skutečné množství vydávaných a prodávaných Nabízených akcií menší než suma 


upisovateli požadovaných množství Nabízených akcií dle všech poptávek, jsou všechny 


poptávky kráceny. 


(B) Při poměrném krácení systém automaticky: 


 stanoví míru alokace Nabízených akcií k poptávkám Nabízených akcií, 
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 alokované množství následně zaokrouhlí na celé násobky minimálního kupovaného 


objemu dolů, 


 poté jsou sestupně seřazeny poptávky Nabízených akcií podle jejich míry zaokrouhlení, 


 část Nabízených akcií, která má být dle rozhodnutí Emitenta prodána, ovšem ještě není 


přidělena k některé poptávce a je následně přidělována postupně po počtech odpovídajících 


minimálnímu vydávanému objemu vždy každé poptávce podle jejich pořadí v rámci jejich 


míry zaokrouhlení; pokud více poptávek dosáhne stejné míry zaokrouhlení, uplatní se při 


přidělování Nabízených akcií princip dřívějšího vložení poptávky do elektronického 


systému START - Veřejná nabídka. 


Poptávky s cenou nižší, než je cena stanovená Emitentem, nebudou uspokojeny. 


Informace o stanovené výši emisního kursu a počtu Nabízených akcií budou následně veřejně 


vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START - Veřejná nabídka a také 


na webové stránce www.pxstart.cz. 


Na základě stanovené ceny a počtu Nabízených akcií dojde k úhradě emisního kursu Nabízených akcií 


a následnému vyhotovení listiny upisovatelů Nabízených akcií. 


Investor hradí cenu Nabízených akcií ve formě finančního kolaterálu na určený peněžní účet 


Centrálního depozitáře. 


Kupujícím Nabízených akcií nebudou v souvislosti s nabytím Nabízených akcií účtovány Emitentem 


jakékoli poplatky, jiné náklady nebo daně. 


S Nabízenými akciemi není možné před učiněním oznámení obchodovat. Nadlimitní opce (green shoe) 


se neuplatní. 


Podle údajů dostupných Emitentovi se na úpisu Nabízených akcií ani na koupi Prodávaných akcií 


nebudou podílet stávající akcionáři Emitenta ani členové představenstva či dozorčí rady Emitenta. 


Emitentovi není známo, že by nějaká osoba hodlala v rámci nabídky upsat více než 5 (pět) % 


Nabízených akcií. 


4.3.3 Umístění a upisování 


Nabízené akcie jsou prodávány za využití elektronického systému pro upisování START - Veřejná 


nabídka. Umístěním Nabízených akcií nebyl pověřen žádný koordinátor či zprostředkovatel umístění. 


V souvislosti s emisí Nabízených akcií nebyl pověřen žádný platební ani depozitní zástupce. 


Neexistují žádné dohody mezi Emitentem a třetí osobou o upsání emise Nabízených akcií nebo její části 


bez pevného závazku ani na základě pevného závazku upsání. 


Vztah mezi upisovateli, členy BCPP a Emitentem při upisování Nabízených akcií je ve smyslu ustálené 


judikatury smlouvou. Úspěšný upisovatel je zapsán do seznamu upisovatelů a vzniká mu povinnost 


uhradit emisní kurs Nabízených akcií. Tato povinnost musí být v souladu s pravidly trhu START 


splněna nejpozději 2. (druhý) pracovní den následující po START Day.  


Emitent zajistí, že upsané a vydané Nabízené akcie budou připsány ve prospěch účtu jednotlivých 


investorů po uhrazení kupní ceny Nabízených akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující pro 


START Day. 


4.4 PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA TRH START 


Ve vztahu k Akciím bylo požádáno o přijetí k obchodování na trh START, který je součástí 


mnohostranného obchodního systému provozovaného BCPP. Emitent očekává že BCPP rozhodne o 


přijetí Akcií k obchodování na trh START do 27.11.2018 s tím, že odkládací podmínkou přijetí Akcií 


na trh START je prodej minimálního počtu Nabízených akcií v rámci nabídky.  
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Den přijetí Akcií k obchodování je pracovní den následující po dni, kdy dojde k vydání Nabízených 


akcií a připsání Akcií na účty jednotlivých investorů. Předpokládaný den přijetí Akcií k obchodování na 


trhu START je 3.12.2018. 


Akcie, jiná emise akcií vydaných Emitentem ani žádné cenné papíry stejné třídy (druhu) jako jsou 


akcie, nejsou v den vyhotovení tohoto Prospektu přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu, 


mnohostranném obchodním systému či jiném rovnocenném trhu, vyjma trhu START. Emitent nemá 


informace o jakémkoli regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému nebo jiném 


rovnocenném trhu, na kterém by byly ke dni vyhotovení tohoto Prospektu Akcie, jiná emise akcií 


vydaných Emitentem nebo cenné papíry stejné třídy (druhu) jako Akcie přijaty k obchodování bez 


souhlasu Emitenta. 


Žádné cenné papíry Emitenta stejné třídy jako Akcie nebudou v souvislosti s veřejnou nabídkou a 


podáním žádosti o přijetí akcií Emitenta na trh START upisovány nebo umisťovány soukromě. 


Žádná osoba se nezavázala jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování se zajištěním 


likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji. 


Emitent nemá v plánu jakýmkoliv způsobem využít možnosti stabilizace ceny Akcií po jejich přijetí na 


trh START, ani nemá jakékoliv informace o tom, že by po přijetí Akcií na trh START měla být 


realizována jakákoliv opatření směřující ke stabilizaci ceny Akcií. 


4.5 NÁKLADY SPOJENÉ S NABÍDKOU 


Emitent očekává, že celkové náklady přijetí Akcií na trh START a veřejné nabídky Nabízených akcií 


(náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB, analytickou společnost, 


notáře a právního poradce Emitenta) budou kolem 2,34 mil. Kč (bez DPH).  


4.6 ZŘEDĚNÍ 


Pokud budou v rámci nabídky upsány a vydány všechny Nabízené akcie, klesl by podíl každého ze 


stávajících akcionářů, v případě, že by žádný z nich neupsal žádné Nabízené akcie, na Emitentovi 


následovně:  


Akcionáři Počet akcií Podíl  


Noví akcionáři 500 000 20,00% 


Georg Hotar  1 201 500 48,06% 


Mgr. Jan Proček  198 000 7,92% 


prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.  198 000 7,92% 


doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.  92 000 3,68% 


doc. Ing. Tomáš Černohorský,  92 000 3,68% 


Ing. Jan Novotný, Ph.D.  92 000 3,68% 


Ing. Michal Petrilak  46 000 1,84% 


Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.  46 000 1,84% 


Ing. David Procházka, Ph.D.  23 000 0,92% 


Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.  11 500 0,46% 


CELKEM 2 500 000 100% 


4.7 OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠÍŘENÍ PROSPEKTU A PRODEJE NABÍZENÝCH AKCIÍ 


Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Nabízených akcií jsou v některých zemích 


omezeny zákonem. Emitent nehodlá požádat o schválení nebo uznání tohoto Prospektu (včetně jeho 
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případných dodatků) v jiném státě. Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné 


za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji 


Nabízených akcií nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Nabízeným akciím. 


Veřejná nabídka Nabízených akcií může být činěna v České republice pouze, pokud byl nejpozději na 


počátku takové veřejné nabídky tento Prospekt (včetně jeho případných dodatků) schválen ČNB a 


uveřejněn. Veřejná nabídka Nabízených akcií v jiných státech může být omezena právními předpisy v 


takových zemích a může vyžadovat schválení, uznání nebo překlad Prospektu nebo jeho části, nebo 


jiných dokumentů k tomu příslušným orgánem. 


Kromě výše uvedeného Emitent žádá nabyvatele Nabízených akcií, aby dodržovali ustanovení všech 


příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou upisovat, 


nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Nabízené akcie vydané Emitentem nebo kde budou 


distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Prospekt, včetně jeho případných dodatků, 


nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Nabízenými akciemi související, a to ve 


všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Prospekt nebo jeho dodatky nebo jiný 


nabídkový či propagační materiál či informace s Nabízenými akciemi související budou zachyceny v 


tištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. 


Před schválením Prospektu jsou Emitent, potenciální investoři a všechny další osoby, jimž se tento 


Prospekt dostane do dispozice, povinni dodržovat výše uvedené omezení pro veřejnou nabídku a 


nabízejí-li Nabízené akcie v České republice, musí tak činit výhradně způsobem, který není veřejnou 


nabídkou. V takovém případě by měli informovat osoby, jimž nabídku Nabízených akcií činí, o 


skutečnosti, že Prospekt nebyl dosud schválen ČNB a uveřejněn a že taková nabídka nesmí být 


veřejnou nabídkou a je-li nabídka činěna takovým způsobem, který se podle ustanovení ZPKT 


nepovažuje za veřejnou nabídku, informovat takové osoby též o souvisejících omezeních. 


Jakákoliv případná nabídka Nabízených akcií, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Prospektu 


vybraným investorům na důvěrné bázi) v České republice ještě před schválením tohoto Prospektu, je 


činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) ZPKT a taková nabídka tudíž nevyžaduje předchozí 


uveřejnění prospektu nabízeného cenného papíru. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny 


případné investory a jiné osoby, že Nabízené akcie, ohledně kterých bude činěna jakákoliv nabídka před 


schválením a uveřejněním tohoto Prospektu, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnotě převyšující 


částku odpovídající nejméně příslušným právním předpisem stanovenému limitu v eurech na jednoho 


investora (k datu tohoto Prospektu je stanoveným limitem v eurech částka 100 000 euro). Emitent 


nebude vázán jakoukoliv objednávkou případného investora k upsání nebo koupi takových Nabízených 


akcií, pokud by emisní cena takto poptávaných Nabízených akcií činila méně než ekvivalent 


stanoveného limitu v eurech. 


U každé osoby, která nabývá jakoukoli Nabízenou akcii, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s 


tím, že (i) tato osoba je srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje 


Nabízených akcií zejména v České republice, které se na ni a příslušný způsob nabídky či prodeje 


vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá Nabízené akcie, aniž by byla 


dodržena všechna příslušná omezení, která se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje 


vztahují a že (iii) předtím, než by Nabízené akcie měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba 


bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Nabízených akcií mohou 


podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat. 


Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Nabízených akcií, že Nabízené akcie nejsou a nebudou 


registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech USA ani žádnou komisí pro cenné papíry či 


jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být 


nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou 


rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k 


provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti 


podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti 


podle Zákona o cenných papírech USA. 
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Emitent dále upozorňuje, že Nabízené akcie nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném 


království Velké Británie a Severního Irska (Velká Británie) prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli 


materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými 


papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou 


nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškerá 


právní jednání týkající se akcií prováděná ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak 


související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděna v souladu se zákonem o finančních 


službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném znění, nařízením o propagaci finančních služeb 


FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion Order) v platném znění a nařízeními o prospektu z roku 


2005 (The Prospectus Regulations 2005) v platném znění.  
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5. INFORMACE O EMITENTOVI 


5.1 ODPOVĚDNÉ OSOBY 
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5.2 ODPOVĚDNÍ AUDITOŘI 


Účetní závěrky Emitenta za roky 2015, 2016 a 2017 byly auditovány:  


Auditor: Ing. Slavomír Petráněk 


Osvědčení č.: 2110 


Sídlo: Padovská 585/4, 10900  Praha 15 - Horní Měcholupy 


Členství v profesní organizaci: Komora auditorů ČR 


Auditor nemá dle nejlepšího vědomí Emitenta jakýkoli významný zájem v Emitentovi. Pro účely tohoto 


prohlášení Emitent, mimo jiné, zvážil následující skutečnosti ve vztahu k auditorovi: případné (i) 


vlastnictví Akcií vydaných Emitentem nebo jakýchkoli opcí k nabytí či upsání takových akcií či podílů, 


(ii) zaměstnání u Emitenta nebo jakoukoli kompenzaci od Emitenta, (iii) členství v orgánech Emitenta a 


(iv) vztah k přijetí Akcií k obchodování na trhu START. 


Emitent nemá podle zákona obecnou povinnost auditovat účetní závěrku. Účetní závěrky za rok 2015, 


2016 a 2017 byly auditovány pro účely přípravy tohoto Prospektu.   


5.3 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 


Následující tabulky uvádí přehled hlavních historických ukazatelů Emitenta. Údaje vychází z 


auditovaných účetních závěrek Emitenta za období končící 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 


vypracovaných v souladu s českými účetními standardy (CAS) a z účetních výkazů Emitenta 


k 30.6.2018. 


Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


AKTIVA CELKEM 595 3 529 9 443 


Dlouhodobý majetek 106 1 048 595 


Dlouhodobý nehmotný majetek 106 304 148 


Dlouhodobý hmotný majetek 0 744 447 


Oběžná aktiva 489 2 201 8 644 


Zásoby 0 1 122 1 098 


Pohledávky 0 219 284 


Krátkodobý finanční majetek 489 860 7262 


Časové rozlišení 0 280 204 


    


k 31. 12. 2015 2016 2017 


PASIVA CELKEM 595 3 529 9 443 


Vlastní kapitál 300 2 017 8 722 


Základní kapitál 10 10 2 000 


Cizí zdroje 265 1 512 710 


Dlouhodobé závazky 0 491 367 
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z toho závazky k úvěrovým institucím 0 491 367 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 0 0 


Krátkodobé závazky 265 1021 343 


z toho závazky k úvěrovým institucím 0 120 124 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 455 58 


z toho ostatní závazky 265 446 161 


Časové rozlišení 30 0 11 


 


Výkaz zisků a ztrát – údaje v tis. Kč 


  za období končící k 31. 12. 2015 2016 2017 


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 529 249 17 281 


Tržby za prodej zboží 0 0 0 


Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 730 1 375 8 132 


Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 


Aktivace 0 -308 0 


Osobní náklady 523 490 1 758 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 


majetku 
68 207 335 


Ostatní provozní výnosy 700 226 323 


Ostatní provozní náklady 338 13 51 


Provozní výsledek hospodaření -430 -1 302 7 328 


Finanční výnosy 0 0 311 


Finanční náklady 8 43 147 


Finanční výsledek hospodaření -8 -43 164 


Daň z příjmů 0 0 568 


Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -438 -1 345 6 924 


 


Výkaz o peněžních tocích – údaje v tis. Kč 


za období končící k 31. 12. 2015 2016 2017 


Peněžní prostředky a ekvivalenty na začátku 


peněžního období 
148 489 860 


Čisté peněžní toky z provozní činnosti -411 -2033 6 627 


Čisté peněžní toky z investiční činnosti 52 -1 149 -101 


Čisté peněžní toky z finanční činnosti 700 3 553 -124 


Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci 


peněžního období 
489 860 7 262 
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Níže jsou uvedeny vybrané historické finanční údaje z neauditovaných účetních výkazů Emitenta 


k 30.6.2018 a srovnávací údaje k 30.6.2017: 


Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – údaje v tis. Kč 


k 30. 6. 2017 2018 


AKTIVA CELKEM 4 155 9 222 


Dlouhodobý majetek 670 439 


Dlouhodobý nehmotný majetek 74 104 


Dlouhodobý hmotný majetek 596 335 


Oběžná aktiva 3 245 8 547 


Zásoby 1 680 1 763 


Pohledávky 246 540 


Krátkodobý finanční majetek 1319 6244 


Časové rozlišení 240 236 


 


k 30. 6. 2017 2018 


PASIVA CELKEM 4 155 9 222 


Vlastní kapitál 824 5 033 


Základní kapitál 2 000 2 000 


Cizí zdroje 3 331 4 189 


Dlouhodobé závazky 441 304 


z toho závazky k úvěrovým institucím 441 304 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 0 


Krátkodobé závazky 2 890 3 885 


z toho závazky k úvěrovým institucím 111 127 


z toho závazky z obchodních vztahů 288 1 091 


z toho ostatní závazky 2 491 2 667 


Časové rozlišení 0 0 


 


Výkaz zisků a ztrát – údaje v tis. Kč   


za období končící k 30. 6.  2017 2018 


Tržby za prodej vlastních výrobků a 


služeb 
369 291 


Tržby za prodej zboží 0 0 
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Výkonová spotřeba a náklady na 


prodané zboží 
720 2 566 


Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 


Aktivace 0 0 


Osobní náklady 661 1 493 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a 


hmotného majetku 
159 156 


Ostatní provozní výnosy 113 283 


Ostatní provozní náklady 34 25 


Provozní výsledek hospodaření -1 092 -3 666 


Finanční výnosy 118 0 


Finanční náklady 0 23 


Finanční výsledek hospodaření 118 -23 


Daň z příjmů 0 0 


Výsledek hospodaření za účetní 


období (+/-) 
-974 -3 689 


5.4 RIZIKOVÉ FAKTORY 


Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a Nabízeným akciím jsou uvedeny v kap. 2 (Rizikové 


faktory) tohoto Prospektu. 


5.5 ÚDAJE O EMITENTOVI 


5.5.1 Historie a vývoj Emitenta 


Obchodní firma: AtomTrace a.s. 


Místo registrace: Česká republika, Krajský soud v Brně, sp. zn. B 7676 


IČO: 033 96 916 


Datum vzniku: Emitent vznikl dne 12.9.2014 jako společnost s ručením 


omezeným, která se dne 3.2.2017 přeměnila na akciovou 


společnost 


Emitent byl založen na dobu neurčitou 


Právní forma: akciová společnost podle českého práva 


Právní řád: Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, 


zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 


pozdějších předpisů (NOZ), zákonem č. 90/2012 Sb., o 


obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 


korporacích), ve znění pozdějších předpisů (ZOK), zákonem č. 


182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 


zákon), ve znění pozdějších předpisů 


Sídlo: Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika 
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Telefonní číslo: +420 541 149 180 


e-mail: info@atomtrace.com 


Webová stránka: www.atomtrace.com 


Emitent vznikl dne 12. září 2014 podle českého práva jako společnost s ručením omezeným na základě 


zápisu Emitenta v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 84685 vedenou Krajským soudem v Brně. 


Emitent byl založen několika zakladateli, a to: (i) společností First Partners a.s., (ii) prof. Ing. Jozefem 


Kaiserem, Ph.D., (iii) Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., (iv) panem Janem Novotným, (v) panem Michalem 


Bradou, (vi) panem Michalem Petrilakem, (vii) Mgr. Janem Pročkem, (viii) Ing. Tomášem 


Černohorským, CSc. 


Emitent byl založen zakladateli jako start-up
1
 výzkumného centra CEITEC (www.ceitec.cz) 


(CEITEC), v návaznosti na Vysokém učení technickém v Brně (VUT v Brně) realizovaný výzkum a 


vývoj metody LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy, česky spektroskopie laserem buzeného 


plazmatu) (LIBS) a úspěšně řešené dotační projekty výzkumu a vývoje v letech 2011 - 2015.  


Výzkum LIBS byl zahájen v druhé polovině 90. let 20. století v úzké spolupráci nově ustaveného LIBS 


teamu VUT v Brně a týmu Ústavu analytické chemie Masarykovy univerzity v Brně, návazně též ve 


spolupráci se společností Tescan Brno, výrobcem elektronových skenovacích mikroskopů. Podle 


názoru Emitenta v současné době vývojový team LIBS i samotný výzkum a vývoj LIBS u Emitenta 


představuje světovou špičkovou úroveň v oboru s řadou vydaných významných publikací, 


realizovaných výstupů výzkumu a vývoje i účastí na předních světových LIBS konferencí.  


Emitent změnil svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, a to na 


základě projektu změny právní formy ze dne 1.8.2016. Souhlas valné hromady byl učiněn formou 


notářského zápisu NZ 59/2017, N 36/2017 dne 31.1.2017. Změna právní formy byla účinná zápisem do 


obchodního rejstříku dne 3.2.2017. Ocenění majetku bylo provedeno odborným znalcem na základě 


znaleckého posudku č. 2133-153/2016, kterým bylo jmění Emitenta oceněno na částku ve výši 2 140 


000 Kč. 


5.5.2 Důležité události ve vývoji podnikání Emitenta 


Emitent v průběhu své činnosti zaznamenal sled následujících významných milníků: 


2014 


- zařízení pro dálkovou analýzu rLIBS (současné označení v produktové linii Emitenta je X-


Trace, Emitent je držitelem licence VUT v Brně) získalo Zlatou medaili na Mezinárodním 


strojírenském veletrhu v Brně, a to jako výsledek řešeného projektu pre-seed VUT v Brně 


Materiálový výzkum, na základě kterého Emitent, jako start up, vznikl ve stejném roce; 


2015 


- první celosvětové představení zařízení Sci-Trace na globální LIBS konferenci EMSLIBS 2015 


v Rakousku, Emitent sponzorem konference; 


- realizována první referenční dodávka zařízení LIBS Interaction Chamber, jednalo se o produkt 


Emitenta s označením LIBS interakční komora v provedení klecový systém (viz níže), byl 


dodán na Slovensko, odběratelem byla veřejná vysoká škola, hodnota dodávky činila 453 tis. 


Kč; 


                                                      


1 Počáteční fáze života podniku, kde jeho zakladatelé usilují o rychlý přechod z fáze nápadu k zajištění financování a pokládající 


základní strukturu budoucího podnikání. 



mailto:info@atomtrace.com

http://www.ceitec.cz/
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2016 


- celosvětové představení zařízení Sci-Trace 2. generace na globální LIBS konferenci LIBS 2016 


ve Francii, Emitent sponzorem konference, na konferenci zahájeno jednání o referenční zakázce 


zařízení LIBS Interaction Chamber – komorový systém do USA; 


- zařízení Sci-Trace získalo 1. místo v soutěži Nejlepší spolupráce roku 2016, pořádané 


každoročně Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a Americkou obchodní komorou 


(AmCham) společně s partnery CzechInvest, Technologická agentura České republiky, 


Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a 


tělovýchovy České republiky a Česká spořitelna, ocenění uděleno za spolupráci CEITEC, 


Emitenta a společnosti Tescan Brno na vývoji zařízení Sci-Trace; 


2017  


- přeměna právní formy Emitenta ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost; 


- realizována referenční dodávka zařízení LIBS Interaction Chamber, jednalo se o produkt 


Emitenta s označením LIBS interakční komora v provedení komorový systém byl dodán do 


USA, odběratelem byla veřejná vysoká škola, hodnota dodávky činila 1 917 tis. Kč;  


- realizována první referenční dodávka zařízení A-Trace do České republiky, odběratelem byl 


soukromý výrobní podnik zabývající se průmyslovou výrobou, produkt A – Trace umožňující 


dálkovou analýzu LIBS byl nasazen jako část technologického procesu výpalu keramických 


brusných kotoučů ve vysokoteplotních pecích, hodnota dodávky činila 14 995 tis. Kč bez DPH; 


- celosvětové představení originálního interně vyvinutého software Emitenta na zpracování dat 


LIBS analýz – AtomAnalyzer, a to na celosvětové LIBS konferenci s označením EMSLIBS 


2017 v Itálii, Emitent byl přímo sponzorem konference; 


2018 


- získání a zahájení realizace první referenční dodávky zařízení Sci-Trace do Číny, odběratelem 


je veřejná vysoká škola, hodnota dodávky činí přibližně 2 786 tis. Kč (123,7 tis. USD); 


- získání veřejné dotace v celkové výši 5 998 tis. Kč v rámci operačního programu TRIO 


Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (TRIO - Program aplikovaného výzkumu a 


experimentálního vývoje) a zahájení výzkumně-vývojového projektu Road-Trace (Vývoj 


zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy); 


- získání dotace v celkové výši 1 100 tis. Kč v rámci programu SME Instrument Brno – Seal of 


Excellence (volně přeloženo jako Pečeť dokonalosti) a zahájení studie proveditelnosti projektu 


LIBSEM (Laser-induced Breakdown Spectroscopy tool for rapid elemental mapping in clinical 


and biotechnological research)
2
; 


- připravováno zahájení výzkumně-vývojového projektu detekce degradace železobetonových 


konstrukcí v pozemním stavitelství v předpokládané celkové výši rozpočtu 4 521 tis. Kč; 


Emitent podal žádost o dotační projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro 


konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky - APLIKACE – 


Zařízení pro mapování degradace betonových konstrukcí na definovanou vzdálenost 


využívající spektroskopické metody LIBS; Emitent očekává vydání rozhodnutí do konce roku 


2018; 


- uzavření licenční smlouvy s VUT v Brně na technologii pro dálkovou analýzu LIBS (označení 


VUT v Brně je remoteLIBS nebo rLIBS) pro produktovou linii X-Trace, teritoriální vymezení 


Japonsko (udělen japonský patent), současně udělen čínský patent, rozšíření licence VUT v 


                                                      


2  LIBS nástroj pro rychlé elementární mapování subjektů v klinickém a biotechnologickém výzkumu 
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Brně na teritoriální vymezení Čína je v jednání (to umožní přípravu na vstup na dané trhy, ale 


nemá zatím konkrétní dopad na hospodaření Emitenta).  


5.5.3 Investice 


Níže jsou popsány významné investice provedené Emitentem v letech 2015 – 2018: 


2015  investice do webové prezentace společnosti ve výši 124 630 Kč; 


2016  investice do nákupu osobního vozidla Nissan Navara ve výši 622 449 Kč (automobil je 


pořízen na úvěr) a do přístroje Sci-Trace v hodnotě 308 076 Kč; 


2017  investice do produktového a výukového videa AtomAnalyzer ve výši 100 200 Kč. 


Emitent se smluvně ani jakkoli jinak nezavázal k žádným konkrétním budoucím investicím. 


5.6 PŘEHLED PODNIKÁNÍ 


5.6.1 Hlavní činnosti  


Emitent byl založen v roce 2014 s vizí vyvíjet a dodávat na trh přístroje využívající technologii LIBS.  


Podle zápisu v obchodním rejstříku předmět činnosti Emitenta představuje „Výroba, obchod a služby 


neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podle výpisu z živnostenského rejstříku má 


Emitent ohlášeny všechny obory předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 


1 až 3 živnostenského zákona“. Činností Emitenta je výzkum, vývoj, výroba a prodej zařízení pro 


využití technologie LIBS a jejich doplňků a příslušenství včetně vlastního softwarového řešení 


zpracování dat. 


Emitent se zaměřuje na vývoj a výrobu analytických přístrojů používajících technologii LIBS, které 


jsou jednak určené pro oblast výzkumu a jednak pro široké pole průmyslových a dalších aplikací 


zejména v automobilovém průmyslu, geologii, zemědělství, životním prostředí, stavebnictví či  forensní 


analýze.  


Emitent provozuje svoji činnost v pronajatých prostorách, své přístroje vyrábí zakázkově, dosud vyrobil 


pouze referenční kusy vybraných produktů. Kapacita výroby je kusová, Emitent je v současném stavu 


schopen paralelně realizovat několik zakázek současně. Současná kapacita výroby se odvíjí od rychlosti 


dodávek od externích dodavatelů a počtu zaměstnanců, kteří zařízení kompletují a kalibrují. Kapacita 


výroby se odvíjí zejména od počtu zaměstnanců a doby trvání dodání součástí dle požadavků od 


externích dodavatelů, která se pohybuje od 2 týdnů až po 4 měsíce. Součásti do produktových řad 


Emitenta jsou dodávány od externích dodavatelů, mezi které se řadí například společnost specializující 


se na výrobu mikroskopu Tescan Brno nebo dodavatel speciálních optických komponent společnost 


Thorlabs, Inc. 


Prodej zařízení probíhá zejména prostřednictvím vlastní budované distributorské sítě (viz kap. 5.6.3), 


osobních kontaktů v rámci univerzitního a vědeckého prostředí a na základě poptávek, které vznikají 


typicky v rámci jednání na mezinárodních LIBS konferencích pořádaných po celém světě.  


Obchodní strategie Emitenta je postavena na myšlence vývoje a produkce špičkových přístrojů LIBS 


pro globální trhy, a to jak pro výzkumné instituce a univerzity, tak pro průmyslové a další aplikace. 


V rámci světového trhu LIBS se Emitent zaměřuje na oblast laboratorních (stolních) zařízení LIBS, 


dálkových LIBS zařízení a souvisejícího příslušenství. Emitent nepůsobí na trhu ručních LIBS zařízení. 


Emitent má k dispozici hotové produktové řady a realizované první referenční zakázky a jeho cíl na 


nejbližší roky je úspěšný vstup na trhy skrze vlastní distribuční síť, intenzivní marketing a silný 


obchodní tým. Z hlediska vývoje dalších aplikací Emitent soustřeďuje své úsilí na identifikaci a vývoj 


aplikací, u nichž je metoda LIBS prokazatelně významnou přidanou hodnotou pro zákazníka.  


Široká škála uplatnění technologie LIBS vedle podstatného zaměření na sériovou výrobu také vyžaduje 


nutnou kalibraci přístrojů pro podmínky daného prostředí a aplikace a další úpravy dle požadavků 


zákazníka. Tuto problematiku Emitent řeší prostřednictvím definovaných modelových řad, 
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pokrývajících široké spektrum užití technologie LIBS včetně interně vyvinutého analytického softwaru, 


který umožňuje snadno měnit kalibraci a konfiguraci jak laboratorních, tak mobilních (tzv. stand-off) 


verzí přístroje. 


Současná produkce Emitenta je rozložena na následující základní produktové skupiny: 


(a) LIBS Sci-Trace / komplexní přístrojová řada tzv. all-in-one (v překladu „vše v jednom“) pro 


maximální standardizované laboratorní nasazení techniky LIBS s možností simulace specifických 


požadovaných podmínek; 


(b) LIBS interakční komora / unikátní modulární řešení pro realizaci laboratorních analýz pomocí 


technologie LIBS v rozsahu jednoduchých stolních podmínek (tzv. klecový systém) až 


po  kontrolované prostředí vakua, podtlaku, přetlaku, užití inertních plynů (tzv. komorový systém); 


(c) LIBS X-Trace / technologie umožňující tzv.  stand – off analýzu materiálů nepřístupných a 


vzdálených vzorků na vzdálenost několik desítek metrů (do 30 metrů); 


(d) LIBS A-Trace / řešení pro průmyslové aplikace dle požadavků konkrétních průmyslových 


segmentů; 


(e) Dílčí komponenty LIBS sestav / zařízení určená k rozšíření široké škály funkčních LIBS sestav jak 


originálních ATOMTRACE produktů tak konkurenčních zařízení jako jsou: 


(i) Digital delay generator / digitální zpožďovací generátor slouží k synchronizaci a správnému 


načasování pulzního laseru a spektrometru pro přesnou analýzu zkoumaného vzorku;  


(ii) Dvoupulzní diodami pumpovaný laser / laser určený k odpaření hmoty (ablaci) 


pomocí laserového záření; na rozdíl od konvenčních dosud užívaných laserů na bázi lampové 


výbojky (jednopulzních), je dvoupulzní diodami pumpovaný laser významně vhodnější pro 


aplikace LIBS, neboť umožňuje stabilní a opakovatelné výsledky; 


(iii) LIBS AtomAnalyzer / originální software řešení pro zpracování dat v oblasti LIBS analýz 


určené pro koncové zákazníky, schopné nasazení jak v prostředí originálních ATOMTRACE 


produktů, tak konkurenčních zařízení.  


Metoda LIBS 


Metoda LIBS je moderní metoda analytické chemie, pracující na principu atomové 


emisní spektrometrie. Jako budící zdroj využívá technologie LIBS pulsní laser.  


Metoda LIBS umožňuje provádět prvkovou analýzu materiálů, tedy zkoumání složení materiálu 


z hlediska přítomnosti chemických prvků podle periodické soustavy prvků na povrchu zkoumaného 


předmětu, a dále v jeho podpovrchových vrstvách s důrazem na vysokou modularitu, funkcionalitu, 


aplikační využití, rychlost a přesnost těchto přístrojů, a to jak v laboratorních podmínkách, tak ve 


vnějším prostředí při dálkové analýze (stand-off).  


Mezi hlavní přednosti metody LIBS patří především skutečnost, že zkoumaný vzorek se při analýze 


nepatrně poškodí jen na velmi malé ploše. Laserový pulz vytvoří na vzorku „kráter“ rozměrově 


v desítkách až stovkách mikrometrů, proto lze metodu využít tam, kde je zničení nebo přílišné 


poškození vzorku nepřijatelné (např. archeologické nálezy). Navíc, pro měření není třeba vzorek nijak 


upravovat (např. převést na roztok apod.).  


Pomocí metody LIBS je také možné vytvářet povrchové mapy a hloubkové profily. Vytvoření 


povrchové dvojrozměrné (2D) mapy zjednodušeně vypadá tak, že je v počítači naprogramován rastr 


bodů na povrchu vzorku, který pak bude laser sledovat a do každého z nich vyšle pulz. Z každého pulzu 


je provedeno měření. Tyto body pak lze podle intenzity signálů pro jednotlivé vlnové délky (chemické 


prvky) barevně odlišit, a díky tomu získat přesné povrchové rozmístění hledaných prvků ve vzorku. Pro 


hloubkový profil je princip stejný, laser však pulzuje několikrát do stejného bodu, respektive do stejné 


hloubkové vrstvy, dokud není dosaženo požadované hloubky a vrstev.  


Metoda LIBS poskytuje výstupy (výsledky) v okamžitém čase (tzv. on-line).  


S metodou LIBS lze pracovat několika způsoby: 



https://cs.wikipedia.org/wiki/Laser

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrometrie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
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(a) zkoumaný vzorek je položen na manipulační stolek a laserový zdroj je k němu přiveden (varianta 


uzavřená se vzduchotěsně uzavřenou komorou je varianta tzv. komorová a varianta otevřená je tzv. 


klecová), 


(b) zkoumaný vzorek není přímo přístupný a je laserovým pulsem analyzován na dálku (tzv. stand-off 


analýza). 


5.6.2 Významné nové produkty a služby 


V současné době Emitent vyvíjí další dva nové produkty využívající technologii LIBS, produkty Road-


Trace a A-Trace.  


(a) Road-Trace 


Emitent jako žadatel a příjemce dotace realizuje ve spolupráci s VUT v Brně, Ústavem soudního 


inženýrství (jako partnerem) v rámci operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu 


České republiky (TRIO - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje) výzkumně-


vývojový projekt Road-Trace (Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy), 


jehož výstupem bude mobilní zařízení pro detekci a analýzu stopových prvků brzdných drah při 


dopravních haváriích.  Projekt byl zahájen v roce 2018 a končí v roce 2020. Nyní se projekt 


nachází ve fázi realizace návrhu prototypu. Finanční podpora projektu je blíže popsaná v kap. 5.22 


(Významné smlouvy).  


Zařízení bude nainstalováno na mobilní platformě navigované systémem GPS
3
, která automaticky 


detekuje a analyzuje viditelnou i neviditelnou část brzdné stopy. Poprvé tak bude uplatněna 


technologie LIBS k zajištění důkazů dopravních nehod vědeckým a plně automatizovaným 


způsobem.  


Road-Trace má za cíl standardizovat forensní vyšetřování dopravních nehod, které bude využitelné 


jak v oblasti pojišťovnictví, tak například ve výrobě pneumatik a automobilů. Výsledkem projektu 


bude pro Emitenta nový produkt.  


Vypořádání tržní hodnoty výstupů projektu bude řešeno smlouvou o využití výsledků projektu, 


která bude nejpozději na konci řešení projektu uzavřena mezi Emitentem a VUT v Brně. Emitent 


předpokládá, že výsledné zřízení ani produkt nebude zatíženo žádnými právy duševního vlastnictví 


VUT v Brně ani licencí.  


(b) A-Trace 


Zařízení vycházející z původní produktové linie X-Trace představuje novou produktovou linii 


aplikačních přístrojů pro nejširší užití zejména v průmyslu. Zaměřuje se na dálkovou (tzv. stand-


off) analýzu s uplatněním především k monitoringu dopravní infrastruktury a železobetonových 


struktur.  


První úspěšná dodávka zařízení A-Trace byla dokončena v roce 2017 do výroby brusiva a 


brusných kotoučů soukromého českého výrobce (viz kap. 5.5.2). 


V rámci rozšiřování produktové linie A-Trace Emitent podal do programu APLIKACE operačního 


programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vedeného Ministerstvem průmyslu a 


obchodu České republiky za účelem vývoje nového mobilního zařízení sloužícího k monitoringu 


degradace betonových struktur pomocí technologie LIBS žádost o dotaci ve výši 2,03 mil. Kč. 


Emitent očekává získání dotace do konce roku 2018.  


Emitent vede o projektu diskuse a připravuje v dané oblasti spolupráci s německým Bundesanstalt 


für Materialforschung- und prüfung (BAM), který se problematikou strukturální analýzy 


betonových struktur zabývá již několik let. 


                                                      


3 Global Positioning System (GPS) pro určování přesné polohy  
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Oblasti uplatnění zařízení A-Trace: 


(i) dálkový monitoring betonových a železobetonových struktur jako jsou např. dopravní 


infrastruktura, mosty, budovy, elektrárny; 


(ii) detekce hazardních materiálů v pracovním prostředí, detekce kontaminace v konvenčních či 


atomových elektrárnách, chemických továrnách či dalších výzkumných střediscích; 


(iii) analýza ochranných nátěrů/povrchů na důležitých částech strojních zařízení jak v průmyslu, 


tak v elektrárnách či chemickém průmyslu. 


5.6.3 Hlavní trhy 


Současné a zvažované trhy 


Emitent má v současné době distribuční zastoupení v USA, Kanadě a Mexiku (distributorem Emitenta 


je společnost Flash Photonics, Inc.), dále ve Francii, Švýcarsku, Maroku, Alžírsku a Tunisu 


(distributorem je společnost Quantum RX, SAS) a v Číně (distributorem je společnost Beijing Ecotech 


Science And Technology Ltd.).  


Aktuálně Emitent jedná o zastoupení v Německu, Polsku, Maďarsku, Turecku, Indii, Japonsku, 


Austrálii, Peru a Chile. Emitent předpokládá, že do roku 2020 bude světových trh pokryt 


renomovanými distributory jeho produktů. 


V dosud nepokrytých teritoriích je v současné době uplatňován přímý prodej, v budoucnu se s možností 


přímého prodeje počítá pouze na tuzemském trhu a na Slovensku.  


Vzhledem ke specializovanosti svého produktového portfolia a potenciálu širokého využití se Emitent 


orientuje na globální trh, z dlouhodobého pohledu je exportně zaměřený. Samotný český trh je pro 


Emitenta minoritní kvůli omezené poptávce, respektive je lokálním trhem určeným k primárnímu 


uvedení vyvíjených produktů na trh a k jejich tržnímu ověření s návaznou expanzí na trhy globální.  


Aplikační potenciál metody LIBS 


Metoda LIBS je obecná a univerzálně použitelná analytická metoda založená na fyzikálně-chemických 


principech. Pomocí metody LIBS lze analyzovat výskyt chemických prvků prakticky celé periodické 


soustavy prvků. Konkrétní použití metody LIBS pro jednotlivé činnosti je pak věcí aplikační praxe, 


která se v čase vyvíjí. Proto nelze předem přesně popsat nebo vyčíslit aplikační potenciál metody LIBS 


jako takové nebo jej porovnat s jinými metodami analýzy prvků. 


Podle názoru Emitenta podloženého opakovaně požadavky trhu, veřejně publikovanými vědeckými 


pracemi na téma LIBS i vlastní zkušeností Emitenta:  


(a) existuje všeobecný trend zájmu o široké aplikační využití metody LIBS a to i mimo vědeckou 


odbornou veřejnost; 


(b) existuje všeobecný trend zájmu o identifikaci nových aplikací metody LIBS;   


(c) aplikace metody LIBS mají velký potenciál nejen na poli vědy, výzkumu a vývoje, ale zejména v 


širokém poli průmyslových a dalších aplikací jako např. v automobilovém průmyslu, geologii, 


zemědělství, životním prostředí, stavebnictví či forensních analýz.  


Pro ilustraci Emitent uvádí podle jeho názoru budoucí perspektivní aplikace: 


(i) měření výskytu chromu v tenkých povrchových ochranných zinkových vrstvách plechových 


karoserií automobilů v procesu výroby, když míra výskytu chromu v těchto vrstvách ovlivňuje 


jejich kvalitu a životnost; 


(ii) okamžitá detekce výskytu lithia ve vzorcích hornin při těžbě přímo v místě těžby, pomocí 


malých mobilních sestav anebo dálkových stand-off sestav použitých přímo na místě, bez 


nutnosti nákladných a časově náročných složitých analýz vzorků skrze posílání vzorků do 


laboratoří a čekání na výsledky; 
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(iii) okamžitá detekce výskytu specifických prvků vázaných na posouzení 


odpovídající/neodpovídající míry hnojení zemědělských plodin přímo ze vzorků plodin anebo 


ze vzorků získaných z drcené rostlinné masy, a to buď v k tomu určených laboratořích anebo 


přímo na místě pěstování plodin; analogicky lze zvažovat i analýzu vzorků půdy pro tento 


účel, pomocí malých mobilních sestav anebo dálkových stand-off sestav použitých přímo na 


místě; dnes je analýza složitá, zdlouhavá, časově i ekonomicky náročná a ekologicky 


zátěžová, neboť namísto jednoduché analýzy LIBS, kdy bude vzorek analyzován okamžitě a 


na místě, je třeba dnes vzorky přepravit do specializované laboratoře, tam laboratorně 


chemicky rozpustit do roztoku, ten poté vysušit, následně sušinu analyzovat a výsledky zaslat 


zpět zadavateli, a to všechno při velkém množství vzorků a nutných analýz koncentrovaných 


v několika vrcholech zemědělské sezóny; 


(iv) forensní detekce brzdných stop zejména na vozovkách a letištních plochách;  


(v) detekce poškození vnitřní struktury železobetonových konstrukcí v pozemním stavitelství, 


mostních konstrukcích, dopravních komunikacích. 


(d) na rozdíl od silné konkurence na trhu ručních přenosných LIBS zařízení existuje relativně malá 


konkurence v segmentu stolních a laboratorních LIBS sestav a dálkových stand-off sestav (viz 


níže). 


Z výše uvedených důvodů Emitent očekává stabilně rostoucí zájem o své produkty na zahraničních 


trzích.  


Konkurenční výhody technologie LIBS 


Existující srovnatelné metody s metodou LIBS jsou rentgenová fluorescence (XRF) a laserová ablace 


se hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS). Konkurenční výhody 


technologie LIBS oproti jiným analytickým technologiím podle názoru Emitenta spočívají zejména v 


následujícím:  


(a) technologie LIBS umí detekovat prvky, které ostatní metody neumí (např. XRF);  


(b) technologie LIBS je oproti ostatním metodám významně rychlejší, dodá výsledek analýzy 


prakticky okamžitě (v řádech sekund), zatímco ostatní metody dodají výsledek v řádu minut či 


hodin (např. LA-ICP-MS); 


(c) technologie LIBS je oproti ostatním metodám provozně levná a jednoduchá, co do provozu je 


rychlá, navíc pro řadu analýz prakticky není potřeba významněji připravovat či upravovat vzorky 


(jako např. pro LA-ICP-MS); 


(d) technologie LIBS je oproti ostatním metodám robustnější, jednodušší, odolnější vnějším vlivům a 


mobilnější, a tím lépe využitelná přímo v průmyslových provozech, v terénu, v prašném prostředí 


apod.  


Konkurenční prostředí 


Podle názoru Emitenta v České republice v současné době není žádný subjekt, který by přímo 


Emitentovi konkuroval a na globální úrovni existuje pouze jeden zásadní konkurent Emitenta - 


americká společnost APPLIED SPECTRA, Inc. se svým laboratorním řešením konkurujícím 


produktové linii Sci-Trace s produktem J200. Další relevantní globální LIBS producenti - společnosti 


TSI Inc., SciAps Inc., LTB LASER TECHNIK BERLIN GmbH - nejsou Emitentem vnímáni jako 


zásadní konkurence či pro něho nepředstavují riziko ani v blízké budoucnosti. V průběhu času může 


globálním měřítku dojít k růstu počtu konkurentů a tím potenciálního omezení růstu Emitenta.  


Mezi existující alternativní technologie, které do jisté míry konkurují technologii LIBS, se řadí (i) 


rentgenová fluorescenční analýza (XRF) (metoda užívající opakovaného rentgenového záření měřící 


rozdílnost vlnové délky fotonů uvolněných zářením) a (ii) atomová spektroskopie (metoda, jež se 


zabývá stanovením koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném subjektu) a (iii) molekulová 


spektroskopie (metoda zkoumající interakci elektromagnetického záření s molekulami vzorku).  
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V současné době tyto metody podle názoru Emitenta přímo nekonkurují metodě LIBS, a to z různých 


důvodů plynoucích zejména z konkrétních způsobů použití. Popis konkurenčních výhod viz kap. 5.12. 


Prodeje podle zemí a produktů  


Rozbory prodejů dle zemí a produktů – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


Celkové tržby 908 249 17 281 


Česká Republika 455 249 15 328 


Slovensko 453 0 36 


USA 0 0 1 917 


 


Rozbor prodejů v členění dle produktů – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


Celkové tržby 908 249 17 281 


Tržby z prodeje služeb 529 249 333 


Tržby z prodeje výrobků 0 0 16 948 


A-Trace 0  0 14 995 


Interakční komora  0  0 1 917 


Digital Delay Generator  0  0 36 


Tržby z prodeje 


dlouhodobého majetku 
378 0 0 


5.6.4 Závislost na patentech a licencích 


Emitent není závislý na žádných patentech.  


V rámci své produktové linie X-Trace je Emitent do určité míry závislý na licenční smlouvě s VUT v 


Brně (viz kap. 5.11.2), a to v té míře, že umožní Emitentovi proniknout na další trhy.  


Emitent je do určité míry závislý na smlouvě s Tescan Brno o dodávkách těla komory pro LIBS 


interakční komoru, když v případě výpadku dodávek Tescan Brno se jeví nalezení vhodného nástupce 


jako vysoce komplikované a může ovlivnit realizaci zakázek co do lhůty dodání, případně dodání 


vůbec. 


5.7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA 


Emitent není součástí žádné skupiny a nemá žádné dceřiné společnosti. 


Akcionářská struktura je popsána v kap. 5.18 (Hlavní akcionáři). 


5.8 NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ 


Z dlouhodobého hmotného majetku vlastnil Emitent k datu 31.12.2017 vozidlo Nissan Navara v účetní 


hodnotě 299 tis. Kč a zařízení Sci-Trace v účetní hodnotě 148 tis. Kč. 


5.9 PROVOZNÍ A FINANČNÍ PŘEHLED 


5.9.1 Finanční situace  
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Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


AKTIVA CELKEM 595 3 529 9 443 


Dlouhodobý majetek 106 1 048 595 


Dlouhodobý nehmotný majetek 106 304 148 


Dlouhodobý hmotný majetek 0 744 447 


Oběžná aktiva 489 2 201 8 644 


Zásoby 0 1 122 1 098 


Pohledávky 0 219 284 


Krátkodobý finanční majetek 489 860 7262 


Časové rozlišení 0 280 204 


    


k 31. 12. 2015 2016 2017 


PASIVA CELKEM 595 3 529 9 443 


Vlastní kapitál 300 2 017 8 722 


Základní kapitál 10 10 2 000 


Cizí zdroje 265 1 512 710 


Dlouhodobé závazky 0 491 367 


z toho závazky k úvěrovým institucím 0 491 367 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 0 0 


Krátkodobé závazky 265 1 021 343 


z toho závazky k úvěrovým institucím 0 120 124 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 455 58 


z toho ostatní závazky 265 446 161 


Časové rozlišení 30 0 11 


Dlouhodobý majetek 


Hodnota aktiv Emitenta dosáhla k 31.12.2017 hodnoty 9 443 tis. Kč, z čehož 595 tis. Kč tvořil 


dlouhodobý majetek tvořený automobilem Nissan Navara, přístrojem Sci-Trace a nehmotným 


majetkem. 


Dlouhodobý majetek byl v roce 2017 tvořen hmotným majetkem ve výši 447 tis. Kč představovaný 


zejména vozidlem v účetní hodnotě 399 tis. Kč a zařízení Sci-Trace v účetní hodnotě 148 tis. Kč. 


Emitent v roce 2017 nevlastnil žádné nemovitosti.  


Mezi lety 2015 a 2016 došlo k nárůstu hmotného majetku z 0 Kč na 744 tis. Kč, kdy v roce 2016 byly 


provedeny investice do nákupu osobního vozidla Nissan Navara ve výši 622 tis. Kč, automobil byl 


pořízen na úvěr (viz kap. 5.10 (Zdroje kapitálu)).  


Nehmotný majetek v hodnotě 148 tis. Kč byl zastoupený zejména investicí do webového rozhraní 


v hodnotě 125 tis. Kč. Ve sledovaném období nedošlo k výraznému nárůstu či poklesu nehmotného 


majetku. 


Oběžná aktiva 
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Spolu s rozrůstajícími se obchodními aktivitami společnosti AtomTrace rostla ve sledovaném období i 


oběžná aktiva představovaná především zásobami a krátkodobými pohledávkami. Hodnota oběžných 


aktiv k 31.12.2017 byla 8 644 tis. Kč, přičemž jejich výrazný nárůst mezi roky 2016 a 2017 byl 


zapříčiněn růstem realizací zakázek vedoucím k navýšení peněžních prostředků na úroveň 7 262 tis. Kč. 


Zásoby k 31.12.2017 v hodnotě 1 098 tis. Kč se skládaly zejména z dvoupulzního laseru v inventurní 


hodnotě 439 tis. Kč, dvou těles interakčních komor v hodnotě 260 tis. Kč, vrat LIBS v hodnotě 170 tis. 


Kč, spektrometru v hodnotě 136 tis. Kč, dvou interních a dvou externích Digital Delay Generátorů 


v celkové hodnotě 93 tis. Kč. Mezi lety 2016 a 2017 neproběhly významné změny a zásoby na konci 


roku dosahovaly výše 1 122 tis. Kč. V roce 2015 Společnost k 31.12.2015 neevidovala žádné zásoby. 


Krátkodobé pohledávky ke konci roku 2016 dosahovaly hodnoty 219 tis. Kč, přičemž veškeré 


krátkodobé pohledávky se skládaly z pohledávek z obchodního styku. V roce 2017 dosahovaly 


krátkodobé pohledávky hodnoty 284 tis. Kč, přičemž všechny byly ve splatnosti. V roce 2015 Emitent 


neměla žádné krátkodobé pohledávky na konci roku. 


Krátkodobý majetek tvořený peněžními prostředky v roce 2016 činil hodnotu 860 tis. Kč a v roce 2017 


výrazně vzrostly díky úspěšně realizovaným zakázkám na hodnotu 7 762 tis. Kč. V roce 2015 byly 


peněžní prostředky na úrovni 489 tis. Kč. 


Vlastní kapitál 


Vlastní kapitál Emitenta se k 31.12.2017 skládal z 2 000 000 ks akcií na jméno v zaknihované podobě 


se jmenovitou hodnotou 1 Kč.  


Vlastní kapitál – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


Vlastní kapitál 300 2 017 8 722 


Základní kapitál 10 10 2 000 


Kapitálové fondy 700 3 762 1 772 


Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 28 -410 -1 974 


z toho neuhrazená ztráta minulých let 0 -410 -1 755 


z toho jiný výsledek hospodaření 0 0 -219 


Výsledek hospodaření běžného účetního 


období (+/-)  
-438 -1 345 6 924 


Vlastní kapitál Emitenta v roce 2017 byl tvořen zejména výsledkem hospodaření běžného účetního 


období v hodnotě 6 924 tis. Kč, základním kapitálem v hodnotě 2 000 tis. Kč, kapitálovými fondy 


v hodnotě 1 772 tis. Kč a výsledkem hospodaření minulých let v hodnotě -1 974 tis. Kč. 


Hodnota výsledku hospodaření minulých let roku 2017 obsahuje položky výsledku hospodaření 


minulých let z roku 2016 ve výši -410 tis. Kč, hospodářský výsledek roku 2016 ve výši -1 345 tis. Kč a 


jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši -219 tis. Kč, který byl vykázán v rozvaze účetní závěrky 


sestavené k 31.12.2017. Jiný výsledek hospodaření byl vykázán v souvislosti s účetní opravou týkající 


se období roku 2016. 


Vlastní kapitál Emitenta v letech 2015, 2016 byl tvořen zejména základním kapitálem ve výši 10 tis. Kč 


a v roce 2017 byl navýšen na 2 000 tis. Kč v rámci procesu přeměny Emitenta na akciovou společnost. 


Základní kapitál byl navýšen z kapitálových fondů ve výši 1 990 tis. Kč. 


Součástí vlastního kapitálu v roce 2015 byly kapitálové fondy ve výši 700 tis. Kč, které byly do 


Společnosti vloženy ve formě příplatku mimo základní kapitál. V roce 2016 došlo k meziročnímu 


nárůstu kapitálových fondů na hodnotu 3 762 tis. Kč. V roce 2017 klesly kapitálové fondy na úroveň 
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1 772 tis. Kč z důvodu navýšení základního kapitálu z kapitálových fondů v rámci přeměny Emitenta 


na akciovou společnost. 


Cizí zdroje 


Cizí zdroje Emitenta ve sledovaném období byly tvořeny zejména závazky k úvěrovým institucím, 


krátkodobými závazky a závazky ke společníkům.  


Celkový výše cizích zdrojů Emitenta k 31. 12. 2017 činila 710 tis. Kč. Z toho dlouhodobé závazky byly 


tvořeny dlouhodobými závazky k úvěrovým institucím ve výši 367 tis. Kč, které byly zastoupeny 


dlouhodobou částí úvěru na vozidlo Nissan Navara. Krátkodobé závazky byly tvořeny krátkodobými 


závazky k úvěrovým institucím ve výši 124 tis. Kč, které byly zastoupeny krátkodobou částí úvěru na 


vozidlo Nissan Navara, dále krátkodobými závazky z obchodního styku ve výši 58 tis. Kč a závazky 


ostatními ve výši 161 tis. Kč, které se skládaly z položek závazků k zaměstnancům ve výši 17 tis. Kč, 


závazků ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 58 tis. Kč a dohadnými účty pasivními ve výši 86 


tis. Kč.  


Oproti předchozímu roku (31.12.2016) se jednalo o pokles, kdy výše cizích zdrojů činila 1 512 tis. Kč. 


Pokles byl zaznamenán především v rámci položky krátkodobých závazků, kdy se snížila výše závazků 


z obchodních vztahů z hodnoty 455 tis. Kč na 58 tis. Kč z důvodu realizace zakázek a splacení svých 


krátkodobých závazků dodavatelům Emitenta. Co se týče obchodních závazků ke dni 31.12.2017 byl 


závazek ve výši 3 tis. Kč po lhůtě splatnosti (důvodem byla administrativní chyba, závazek splacen 


splaceno v lednu 2018). Závazek byl uhrazen 16 dní po splatnosti. Zároveň došlo v roce 2017 ke 


splacení závazků ke společníkům, které v roce 2016 činily 342 tis. Kč. Emitent ve sledovaném období 


řádně splácel závazky vůči úvěrovým institucím. 


V roce 2015 nedocházelo k výrazným změnám a účetní hodnota závazků dosahovala hodnoty 265 tis. 


Kč. V tomto roce byly závazky z obchodních vztahů a závazky k úvěrovým institucím nulové. 


5.9.2 Provozní výsledky 


Tržby a obchodní marže 


Výkaz zisků a ztrát – údaje v tis. Kč 


  za období končící k 31. 12. 2015 2016 2017 


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 529 249 17 281 


Tržby za prodej zboží 0 0 0 


Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 730 1 375 8 132 


Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 


Aktivace 0 -308 0 


Osobní náklady 523 490 1 758 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 


majetku 
68 207 335 


Ostatní provozní výnosy 700 226 323 


Ostatní provozní náklady 338 13 51 


Provozní výsledek hospodaření -430 -1 302 7 328 


Finanční výnosy 0 0 311 


Finanční náklady 8 43 147 


Finanční výsledek hospodaření -8 -43 164 


Daň z příjmů 0 0 568 
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Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -438 -1 345 6 924 


 


 


 


 


 


 


 


 


Celkové tržby se skládají zejména z prodeje výrobků a služeb. Výrobky se týkají produktových řad 


Emitenta a v případě poskytovaných služeb se jednalo zejména o pořádání odborných workshopů. 


V sledovaném období 2015-2017 významně vzrostly tržby Emitenta. V roce 2017 tržby za prodej 


vlastních výrobků a služeb činily 17 281 tis. Kč díky realizovaným dodávkám zařízení řady A-Trace, 


včetně SW, do brusného průmyslu a interakční komory a SW do univerzity v USA. Emitentovi se 


v roce 2017 podařilo dosáhnout čistého zisku ve výši 6 924 tis. Kč.  


Celkové tržby z prodeje výrobků a služeb v roce 2017 činily 17 281 tis. Kč. Z toho tržby z prodeje 


výrobků činily 16 948 tis. Kč a tržby z prodeje služeb činily 333 tis. Kč. V případě prodeje výrobků se 


jednalo o prodej 4-výstupového digitálního generátoru pulzů (Digital Delay Generator) v hodnotě 36 


tis. Kč, měřícího zařízení pro dálkovou analýzu LIBS výpalného procesu keramických brusných 


kotoučů ve vypalovací peci v hodnotě 14 995 tis. Kč a interakční komoru LIBS v hodnotě 1 917 tis. Kč. 


V případě poskytnutých služeb se jednalo o provedení analýzy prvkového složení materiálů. 


V roce 2016 celkové tržby reprezentovány tržbami z prodeje služeb, které činily 249 tis Kč a byly 


generovány zejména pořádáním odborných workshopů. 


V roce 2015 tržby z prodeje dlouhodobého majetku v hodnotě 378 tis. Kč byly reprezentovány 


prodejem výzkumné komory pro LIBS experimenty. 


V letech 2015 a 2016 Emitent dosáhl tržeb z prodeje služeb ve výši 529 tis. Kč, respektive 249 tis. Kč, 


přičemž výkonovou spotřebu v roce 2015 tvořily zejména spotřeba materiálu a energie (49 tis. Kč) a 


služby (681 tis. Kč) a v roce 2016 spotřeba materiálu a energie (647 tis. Kč) a služby (3 244 tis. Kč). 


Navýšení výkonové spotřeby mezi lety 2015 a 2016 bylo způsobeno zejména realizací zakázek a 


náklady spojené s výzkumem a vývojem. V roce 2015 tvořila ztráta Emitenta hodnoty 438 tis. Kč. Tato 


ztráta vznikla zejména z důsledku pokrytí nákladů vynaložených na vývoj řady Sci-Trace a A-Trace. 


V roce 2016 tvořila ztráta Emitenta hodnoty 1 961 tis. Kč. Tato ztráta vznikla zejména z důsledku 


pokrytí nákladů vynaložených na vývoj řady Sci-Trace a A-Trace.  


  Segmentace tržeb dle cizích měn v tis. Kč/EUR/USD 


 Tržby 2015 2016 2017 


Tržby celkem 908 249 17 281 


v české měně 470 249 15 328 


v cizí měně 438 0 1 953 


z toho v EUR 16 0 1 


Tržby v EUR - přepočet na Kč 438 0 36 


Rozbor prodejů v členění dle produktů – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


Celkové tržby 908 249 17 281 


Tržby z prodeje služeb 529 249 333 


Tržby z prodeje výrobků 0 0 16 948 


A-Trace 0  0 14 995 


Interakční komora 0  0 1 917 


Digital Delay Generator 0  0 36 


Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 378 0 0 
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z toho v USD 0 0 88 


Tržby v USD - přepočet na Kč 0 0 1 917 


Emitent velkou většinu nákladů realizuje v Kč a významnou část výnosů realizuje v zahraničních 


měnách. Podíl tržeb za rok 2017 v české měně činil 89 % (15 328 tis. Kč) a v cizí měně činil 11 % 


(1 953 tis. Kč), přičemž tržby v EUR činily 0,21 % (36 tis. Kč) a v USD 11 % (1 917 tis. Kč.) 


Osobní náklady 


Zatímco osobní náklady byly v roce 2015 na úrovni 523 tis. Kč, v roce 2016 dosáhly 490 tis. Kč a 


v roce 2017 narostly na hodnotu 1 758 tis. Kč. Skokový růst mezi roky 2016 a 2017 byl způsoben 


přijetím nových zakázek a potřeby navýšení lidské kapacity na jejich realizaci. 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Společnosti tvoří zejména odpisy vozidla 


Nissan Navara, zařízení Sci-Trace a webového rozhraní Emitenta. V roce 2015 činily odpisy 68 tis. Kč, 


v roce 2016 dosahovaly úrovně 207 tis. Kč a v roce 2017 úrovně 335 tis. Kč. Nárůst odpisů mezi roky 


2015 a 2016 byl způsoben nabytím dlouhodobého hmotného ve výši 1 149 tis. Kč, přičemž se jednalo 


zejména o Nissan Navara v hodnotě 622 tis. Kč a výrobu produktu Sci-Trace v hodnotě 308 tis. Kč. 


Odpisy v roce 2017 vzrostly oproti roku 2016 z důsledku použitého způsobu odpisování a pořízení 


nového odpisovaného majetku. 


Výkaz zisků a ztrát – údaje v tis. Kč 


za období končící k 30. 6. 2017 2018 


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 369 291 


Tržby za prodej zboží 0 0 


Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 720 2 566 


Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 


Aktivace 0 0 


Osobní náklady 661 1 493 


Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 159 156 


Ostatní provozní výnosy 113 283 


Ostatní provozní náklady 34 25 


Provozní výsledek hospodaření -1 092 -3 666 


Finanční výnosy 118 0 


Finanční náklady 0 23 


Finanční výsledek hospodaření 118 -23 


Daň z příjmů 0 0 


Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -974 -3 689 


Emitent dosáhl výsledku hospodaření za účetní období k 30.6.2018  hodnoty -3 698 tis. Kč. Důvodem 


této ztráty byl zejména nárůst spotřeby materiálu a energie v rámci výkonové spotřeby. Spotřeba 


materiálu a energie dosáhla výše 1 842 tis. Kč, přičemž nejvýznamnější položkou byly náklady na 


materiál od dodavatele prototypových součástek pro experimentální vývoj mikroelektroniky produktů 


AtomTrace ve výši 1 751 tis. Kč. Další významnou položkou je spotřeba pohonných hmot ve výši 81 


tis. Kč. Služby dosáhly hodnoty 724 tis. Kč, přičemž se jednalo zejména o nájemné prostor a vozidel ve 
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výši 316 tis. Kč a náklady na licenční odměnu dodavateli VUT v Brně (170 tis. Kč) viz kap 5.11.2 


(Vlastní výzkum a vývoj / zakázkový výzkum a vývoj). Zbývající část je tvořena zejména provozními 


náklady, např. náklady na opravy vozidel, cestovné, nákup software, vedení účetnictví apod. 


Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – údaje v tis. Kč 


k 30. 6. 2017 2018 


AKTIVA CELKEM 4 155 9 222 


Dlouhodobý majetek 670 439 


Dlouhodobý nehmotný majetek 74 104 


Dlouhodobý hmotný majetek 596 335 


Oběžná aktiva 3 245 8 547 


Zásoby 1 680 1 763 


Pohledávky 246 540 


Krátkodobý finanční majetek 1 319 6 244 


Časové rozlišení 240 236 


Dlouhodobý hmotný majetek klesl k 30.6.2018 o hodnotu 261 tis. Kč, přičemž se jednalo v plné výši o 


odpisy. Výkaz o finanční situaci (rozvaha) porovnává stav k 30.6.2017 a 30.6.2018, odpisy ve výši 156 


tis. Kč  jsou stanoveny za období 1.1. – 30.6.2018. 


Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – údaje v tis. Kč   


k 30. 6. 2017 2018 


PASIVA CELKEM 4 155 9 222 


Vlastní kapitál 824 5 033 


Základní kapitál 2 000 2 000 


Cizí zdroje 3 331 4 189 


Dlouhodobé závazky 441 304 


z toho závazky k úvěrovým institucím 441 304 


z toho závazky z obchodních vztahů 0 0 


Krátkodobé závazky 2 890 3 885 


z toho závazky k úvěrovým institucím 111 127 


z toho závazky z obchodních vztahů 288 1 091 


z toho ostatní závazky 2 491 2 667 


Časové rozlišení 0 0 


K významným změnám v oblasti pasiv ve sledovaném období 30.6.2017 – 30.6.2018 nedošlo. 


5.9.3 Peněžní toky 


Výkaz o peněžních tocích – údaje v tis. Kč 


za období končící k 31. 12. 2015 2016 2017 


Peněžní prostředky a ekvivalenty na začátku 148 489 860 
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peněžního období 


Čisté peněžní toky z provozní činnosti -411 -2 033 6 627 


Čisté peněžní toky z investiční činnosti 52 -1 149 -101 


Čisté peněžní toky z finanční činnosti 700 3 553 -124 


Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci 


peněžního období 


489 860 7 262 


V roce 2015 činil čistý peněžní tok z provozní činnosti -411 tis. Kč, kdy byl ovlivněn zejména 


výsledkem hospodaření za účetní období ve výši -438 tis. Kč, odpisy ve výši 68 tis. Kč a změnou 


pracovního kapitálu v hodnotě 27 tis. Kč. V rámci peněžního toku z investiční činnosti došlo ke změně 


hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 52 tis. Kč. Peněžní tok z finanční 


činnosti ve výši 700 tis. Kč byl způsoben změnou vlastního kapitálu ve výši 700 tis. Kč, jenž byl 


zapříčiněn navýšením kapitálových fondů. 


V roce 2016 činil čistý peněžní tok z provozní činnosti  -2 033 tis. Kč, který byl zejména ovlivněn 


výsledkem hospodaření za účetní období ve výši  -1 345 tis. Kč, odpisy ve výši 207 tis. Kč a změnou 


pracovního kapitálu ve výši  - 1 113 tis. Kč, který byl zapříčiněn zejména nárůstem zásob o 1 122 tis. 


Kč z důvodu narůstající potřeby zásob k realizaci zakázek. Čistý peněžní tok z investiční činnosti byl 


ovlivněn změnou hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši -1 149 tis. Kč. Čistý 


peněžní tok z finanční činnosti ve výši 3 553 tis. Kč byl ovlivněn zejména růstem bankovních úvěrů ve 


výši 491 tis. Kč a změnou vlastního kapitálu ve výši 3 062 tis. Kč realizovaných z důvodu pokrytí 


zejména výkonové spotřeby a mzdových nákladů. 


V roce 2017 činil čistý peněžní tok z provozní činnosti 6 627 tis. Kč, kdy byl ovlivněn zejména 


výsledkem hospodaření před zdaněním za účetní období ve výši 7 492 tis. Kč, odpisy ve výši 335 tis. 


Kč a změnou pracovního kapitálu v hodnotě -1 200 tis. Kč. V rámci peněžního toku z investiční 


činnosti došlo ke změně hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši -101 tis. Kč. 


Peněžní tok z finanční činnosti ve výši -124 tis. Kč byl způsoben splacením závazků vůči úvěrovým 


institucím ve výši 124 tis. Kč. 


5.10 ZDROJE KAPITÁLU 


Základní kapitál Emitenta ve výši 2 000 000 Kč je plně splacen. 


Činnost Emitenta byla/je dále financována: 


Zdroje financování Emitenta – údaje v tis. Kč 


k 31. 12. 2015 2016 2017 


Vlastní kapitál 300 2 017 8 722 


Základní kapitál 10 10 2 000 


Kapitálové fondy 700 3 762 1 772 


Závazky ke společníkům 20 342 0 


Dlouhodobé bankovní úvěry 0 491 367 


Krátkodobé bankovní úvěry 0 120 124 


 


Detaily poskytnutých bankovních úvěrů - údaje k 30.9.2018  
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Věřitel Splatnost Výše 


úvěru (v 


tis. Kč) 


Zůstatek 


jistiny (v 


tis. Kč) 


Úroková 


sazba 


Popis/účel úvěru 


Dlouhodobé úvěry 


RCI Financial Services  9/2021 644 399 3,8%  Úvěr na pořízení 


vozidla Nissan Navara 


Krátkodobé úvěry 


 RCI Financial Services     128    Krátkodobá část 


dlouhodobého úvěru 


 


Zdroje financování Emitenta – dotace - údaje k 30.9.2018   


Poskytovatel 


dotace 


Datum 


podpisu 


smlouvy 


Název 


programu 


Účel projektu Země Období 


do 


Objem (v 


tis. Kč) 


Poskytnuté 


Technologická 


agentura České 


republiky 


27.11.2017 ZÉTA Vývoj a inovace 


detekčního systému 


laserové ablace 


vhodného pro 


monitoring 


kontaminace rostlin 


nanočásticemi 


vstupujícími do 


životního prostředí 


CZE 2019 323 


Ministerstvo 


průmyslu a 


obchodu České 


republiky 


11.6.2018 TRIO Road-trace CZE 2020 5 998 


Technologická 


agentura České 


republiky/Jihom


oravské 


inovační 


centrum 


22.8.2018 SME 


Instrument 


Brno – Seal 


of 


Excellence/ 


SME 


Horizon 


2020 


dedicated 


Instrument 


2016-2017  


Laser-Induced 


Breakdown 


Spectroscopy (LIBS) 


tool for rapid 


elemental mapping in 


clinical and 


biotechnological 


research 


CZE 2021 1 100 


Zažádané 


Ministerstvo 


průmyslu a 


obchodu  České 


republiky 


-  APLIKACE A-Trace Concrete CZE 2021 2 035 
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Bližší informace ohledně poskytnutých dotací a dotačního financování Emitenta jsou uvedeny v kap. 


5.22 (Významné smlouvy). 


5.11 VÝZKUM A VÝVOJ, PATENTY A LICENCE 


5.11.1 Ochranné známky 


Emitent vlastní a používá následující hlavní ochranné známky:  


Známka typ registrována u číslo registrace 


AtomTrace  


      


kombinovaná 


 


ÚPV-ČR 


 


521935 / 348732  


X-TRACE slovní ÚPV-ČR 531324 / 360060  


SCI-TRACE slovní ÚPV-ČR 531326 / 360061  


LIBS INTERACTION CHAMBER slovní ÚPV-ČR 531327 / 356307  


Ochranné známky jsou mezinárodní a jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví České 


republiky (ÚPV-ČR). Náklady vynaložené na užívání ochranných známek nepřekročily do data 


vyhotovení Prospektu částku 100 tis. Kč. Roční náklady na udržování ochranných známek nepřekračují 


částku 5 tis. Kč. 


Ochranné známky získal Emitent v roce 2018 od původního vlastníka Ing. Jana Novotného, Ph.D. 


Náklady Emitenta na nabytí ochranných známek a zápis této změny v rejstříku ochranných známek 


činily 63 tis. Kč.  


5.11.2 Vlastní výzkum a vývoj / zakázkový a smluvní vývoj 


Emitent jako vývojová, výrobní a prodejní společnost realizuje za účelem produktového vývoje na 


prvním místě vlastní výzkum a vývoj v oblasti přístrojů a metody LIBS.  


Emitent ve výzkumu a vývoji spolupracuje také s veřejnými vysokými školami a výzkumnými 


institucemi (zakázkový – smluvní výzkum a vývoj). 


Klíčový partner je zde VUT v Brně a pro tento účel Emitent v roce 2015 uzavřel rámcovou smlouvu o 


spolupráci s CEITEC. V rámci této smlouvy realizoval Emitent jako odběratel od VUT v Brně jako 


poskytovatele zakázky z oblasti expertizy LIBS, a to v celkové hodnotě zhruba 2 mil. Kč (bez DPH) za 


poslední 3 roky. Tato spolupráce byla zohledněna Emitentem také v rámci uplatnění odečitatelné 


položky na výzkum a vývoj v rámci zdaňovacích období 2016 a 2017, jak plyne z účetních výkazů 


Emitenta.  


Emitent dále realizuje výzkum a vývoj na úrovni spolupráce s různými partnery v rámci realizovaných 


národních dotačních projektů v programu Technologické agentury České republiky Zéta a v  programu 


TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Emitent aktivně pracuje i s evropskými 


dotačními tituly. V roce 2018 získal a zahájil realizaci výzkumně - vývojového studie proveditelnosti 


projektu v rámci SME Instrument Brno – Seal of Excellence (volný překlad Pečeť dokonalosti, jedná se 


o označení dotačního titulu Evropské komise). 


Dne 27.11.2017 uzavřel Emitent jako další účastník s VUT v Brně jako hlavním příjemcem smlouvu o 


účasti na řešení projektu a o využití výsledků, jejímž předmětem je stanovení podmínek spolupráce 


smluvních stran na řešení projektu „Vývoj a inovace detekčního systému laserové ablace vhodného pro 


monitoring kontaminace rostlin nanočásticemi vstupujícími do životnıh́o prostředí“, řešeného v rámci 
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programu Technologické agentury České republiky Zéta. Emitent je v rámci této dotace dalším 


účastníkem, který celkově obdrží část finančních zdrojů ve výši 322 644 Kč, avšak dosud Emitent 


obdržel dotaci ve výši 169 722 Kč (8.3.2018) s tím, že zbylá část je očekávána v následujícím období. 


Účetní zohlednění dotace je vysvětleno v kap. 5.22 (Významné smlouvy). 


Dne 11.6.2018 uzavřel Emitent jako příjemce a Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 


jako poskytovatel smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů 


státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory (v 


celkové výši 9 311 585 Kč) na řešení projektu „Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné 


stopy“. Emitent, jako hlavní příjemce, celkově obdrží účelovou podporu ve výši 5 997 585 Kč, avšak 


dosud Emitent obdržel dotaci ve výši 2 249 581 Kč (26.6.2018) s tím, že část v hodnotě 536 235 Kč 


poukázal VUT v Brně (jako dalšímu účastníkovi) a zbylá část je očekávána v následujícím období. 


VUT v Brně jako další účastník projektu má celkově obdržet účelovou podporu ve výši 3 314 000 Kč. 


Účetní zohlednění dotace je vysvětleno v kap. 5.22 (Významné smlouvy). 


Dne 22.8.2018 uzavřel Emitent jako příjemce a společnost JIC, zájmové sdružení právnických osob 


jako implementační agentura smlouvu o poskytnutí dotace z programu SME Instrument Brno, jejímž 


předmětem je poskytnutí částky ve výši 1 100 000 Kč. Dosud Emitent obdržel dotaci ve výši 440 000 


Kč (22.8.2018 od JIC). Účetní zohlednění dotace je vysvětleno v kap. 5.22 (Významné smlouvy). 


V případě porušení podmínek výše uvedených dotací ze strany Emitenta může teoreticky vyvstat 


povinnost tuto dotaci vrátit. Účetní zobrazení takového postupu závisí na konkrétním důvodu a způsobu 


vrácení dotace. Emitent si k datu vyhotovení Prospektu není vědom porušení podmínek žádné z 


uvedených dotací. 


Částky vynaložené na výzkum a vývoj v režimu odpočtu dle § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 


v aktuálním znění: 


2015:  0 Kč 


2016:  239 100 Kč  


2017:  2 303 830 Kč 


Celková výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle ustanovení § 34a zákona o daních z příjmů 


činila 2 749 403 Kč (při zohlednění výpočtu dle § 34a odst. 1 písm. b) zákona o daních z 


příjmů). Náklady na výzkum a vývoj jsou tvořeny fakturovanými službami od dodavatele Vysoké učení 


technické v Brně a vybranými mzdovými náklady. 


Emitent vlastní výsledky výzkumu a vývoje dosud nepatentoval. Jednak z důvodu absence novosti u 


principu metody LIBS, jednak z důvodů nákladných procesů ochrany s vysokou mírou rizika při 


získávání patentů ať národních či mezinárodních, jednak z toho důvodu, že Emitent je podle svého 


názoru nositelem vysoké úrovně know-how, které společně s technologickým náskokem Emitenta 


v oblasti přístrojové techniky LIBS je podle názoru Emitenta ve vztahu ke globální konkurenci velmi 


silné, tudíž bez významného rizika ztráty tohoto know-how či technologického náskoku.  


Know-how Emitenta je založeno především na odbornosti, dlouholetých znalostech a zkušenostech 


klíčových osob Emitenta. Riziko ztráty know-how však může souviset jak s potenciálním okopírováním 


zařízení, tak s případným odchodem klíčových osob Emitenta. Emitent strategicky mění přístup 


k tomuto riziku a zaměřuje se v současnosti u svých vývojových projektů na patentovou ochranu svého 


know-how. Předpokládaná výše vynaložených prostředků pro tento účel podle názoru Emitenta 


nepřesáhne v následujících 3 letech částku 1,5 mil. Kč. 


Nad rámec shora uvedeného, za účelem produktové a tržní ochrany Emitenta v rámci produktové linie 


X-Trace, která stojí na chráněných výsledcích v majetku VUT v Brně, Emitent požívá ochrany plynoucí 


z titulu licenční smlouvy s VUT v Brně z 21.5.2018 (Licenční smlouva). Předmětem Licenční smlouvy 


je technické řešení „Modulární zařízení pro dálkovou spektrochemickou materiálovou analýzu metodou 


LIBS“ a související práva duševního vlastnictví, jak je obsaženo v patentu č. 304598 uděleném Úřadem 


průmyslového vlastnictví.  
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Podle Licenční smlouvy je licence výhradní, omezena na území České republiky a Japonského 


císařství, bez práva udělit podlicenci a sjednaná na dobu neurčitou a výpovědní doba činí 6 měsíců a 


počíná běžet prvým dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Licence je udělena za účelem 


komerčního využití předmětu licence s možnosti jeho vlastního vylepšování. S ohledem na skutečnost, 


že dané technické řešení získalo v nedávné době (8/2018) také čínský patent, Emitent vstoupil do 


jednání s VUT v Brně o rozšíření Licenční smlouvy i na Lidovou republiku Čína. 


Emitent je podle Licenční smlouvy povinen platit licenční poplatky v podobě procentuálního podílu 


z prodejní ceny každého kusu výrobku obsahujícího část nebo celý předmět licence, prodaného 


Emitentem. Výše licenčního poplatku je 10% z ceny prodaného výrobku (z ceny bez DPH a dále lze 


odečíst samostatně účtované náklady na dopravu a balné). Na licenční poplatky nevznikl dosud nárok. 


Emitent podle Licenční smlouvy uhradil VUT v Brně v roce 2018 jednorázovou odměnu za poskytnutí 


licence ve výši 170 000,- Kč bez DPH. Jiné poplatky dosud nehradil, nevznikl na ně nárok. 


5.12 INFORMACE O TRENDECH 


Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, nároky, povinnosti nebo události, u kterých je reálně 


pravděpodobné, že budou mít podstatný vliv na vyhlídky Emitenta minimálně během běžného 


finančního roku. 


5.12.1 Technologie LIBS a odhad velikosti trhu 


Produktů založených na technologii LIBS v posledních letech přibývá a jejich využití se rozrůstá do 


nových odvětví. Ustálilo se také globální zaměření produkce zařízení technologie LIBS, a to jednak na 


oblast laboratorních zařízení, jednak na oblast zařízení pro dálkovou analýzu a jednak oblast ručních 


přenosných zařízení. V poslední uvedené oblasti se Emitent neangažuje. Jedná se o kvalifikovaný názor 


Emitenta ověřený opakovaně požadavky trhu, veřejně publikovanými vědeckými pracemi na téma 


LIBS i vlastní zkušeností Emitenta. 


Uplatnění technologie LIBS na trhu představuje široké pole průmyslových a dalších aplikací zejména 


pro automobilový průmysl, geologii, zemědělství, životní prostředí, hutnictví, odpadového 


hospodářství, stavebnictví či  forensní analýzy.  


Ačkoliv je registrován růst do stále většího množství odvětví, je tato technologie stále užívána v malém 


měřítku v porovnání s existujícími srovnatelnými metodami XRF a LA-ICP-MS.  


S nastupující popularizací, vývojem nových aplikací a rostoucím množstvím jejich realizací, lze podle 


názoru Emitenta očekávat rozšíření technologie LIBS do dalších nových odvětví a především pak 


nárůst využití v odvětvích, kde se tato technologie již nyní v menším měřítku využívá. Právě poměrně 


nízké povědomí o možnostech technologie LIBS podle názoru Emitenta patří společně s její 


sofistikovaností k hlavním důvodům dosud menší velikosti daného trhu a Emitent zde vidí značný 


prostor pro růst na trhu technologie LIBS.  


Další rozvoj technologie LIBS v oblasti jak laboratorního, tak průmyslového využití lze očekávat 


například při strukturální analýze železobetonových materiálů
4
 (degradace betonových struktur 


pozemních komunikací či mostních konstrukcí) či v oblasti forensní analýzy (analýza brzdných stop). 


Oběma těmito oblastmi se Emitent již zabývá a dále aktivně zabývat hodlá. 


V současné době jsou v rámci technologie LIBS obecně užívány a trhem požadovány 3 základní 


kategorie přístrojů - stolní, ruční a dálkové přístroje LIBS: 


(a) Pro stolní - laboratorní konfiguraci LIBS je typické laboratorní využití, tedy zejména vědecká 


a univerzitní pracoviště, kdy je možná simulace specifických podmínek. Emitent je v této 


kategorii reprezentován přístrojem Sci-Trace a LIBS Interaction Chamber.  


                                                      


4 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0584854717305529 
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(b) Ruční analyzátor LIBS je používán především z důvodu snadného užití i praktičnosti 


(přenosnosti) v oblasti užití na místě (např. terénní detekce kovů). Podle reportu od Markets and 


Markets
5
 byl tento trh vyčíslen na 8,1 mld. USD v roce 2015. Do roku 2020 by měl tento trh 


vyrůst na hodnotu 9,55 mld. USD při CAGR 3,3 % (složená roční míra růstu). Technologii těchto 


přístrojů však nelze z fyzikálních principů metody považovat za příliš sofistikovanou a přesnou, 


má své jasné limity a nedostatky oproti ostatním dvěma kategoriím. Emitent v této kategorii 


nepůsobí, ale považuje za vhodné ji zmínit z hlediska struktury poptávky trhu po LIBS 


zařízeních. Růst této části trhu pro Emitenta zároveň představuje i ukazatel celkového růstu LIBS 


trhu.  


(c) Dálkové analyzátory LIBS (stand-off) jsou mobilní přístroje, které umožňují analýzy na 


vzdálenost desítek metrů. Jedná se tak o přístroj s širokou škálou využití. Emitent je zastoupen 


v tomto segmentu přístrojem X-Trace, a z něj odvozenou produktovou linií A-Trace včetně již 


realizované zakázky pro průmysl – výrobu keramických brusných kotoučů. Škála využití této 


kategorie je široká, hlavní využití je z pohledu Emitenta v nejbližší budoucnosti v oblasti 


mapování a detekce brzdných stop - pro jednodušší rozklíčování průběhu dopravních nehod, dále 


analýza degradace železobetonových konstrukcí v pozemním stavitelství, v pozemních 


komunikacích a mostních konstrukcích, tj. ve stavebnictví, výhledově také v těžbě a geologii 


(detekce lithia). 


5.12.2 Spektroskopie a odhad velikosti trhu 


Metoda LIBS je součástí širší skupiny metod označených jako spektroskopie. Spektroskopie se podle 


technologie dělí na atomovou spektroskopii, molekulární spektroskopii a hmotnostní spektroskopii.  


Metoda LIBS rozvíjená Emitentem patří do skupiny emisní atomové spektroskopie, jak je popsána níže.  


Níže Emitent popisuje celý globální trh spektroskopie, protože (a) samostatné údaje o trhu emisní 


atomové spektroskopie (ani trhu LIBS) nejsou dosud k dispozici a (b) vývoj celého trhu spektroskopie 


podle názoru Emitenta zároveň indikuje i stav a budoucí rozvoj dílčího trhu emisní atomové 


spektroskopie (tj. LIBS trhu). 


(a) Atomová spektroskopie / analytická metoda, jež se zabývá stanovením koncentrací jednotlivých 


prvků v analyzovaném subjektu. Trh atomové spektroskopie dle Data Bridge Market Research
6
 


dosáhl hodnoty 4,66 miliard USD v roce 2016 a při složené roční výnosové míře 7,2 % (CAGR) 


by se trh měl v roce 2024 zastavit na hodnotě 8,09 miliard USD. Atomová spektroskopie se dále 


dělí na: 


(i) Absorpční / kvantitativní analytická metoda, která díky rozdílu energií mezi elektronovými 


stavy atomů zjišťuje obsah koncentrací jednotlivých prvků v analyzované látce. 


(ii) Emisní / metoda, která měří koncentraci prvku v látce na základě měření intenzity emisní 


čáry z atomové páry, která vychází ze zkoumané látky nebo objektu; do této skupiny náleží 


také technologie LIBS rozvíjená Emitentem. 


(b) Molekulová spektroskopie / kvantitativní a kvalitativní metoda vhodná k analýze anorganických 


i organických látek, která zkoumá interakci elektromagnetického záření s molekulami vzorku. 


Velikost trhu molekulové spektroskopie v roce 2017 je dle Markets and Markets
7
 4,98 miliard 


USD. Při předpokládané složené roční výnosové míře (CAGR) 6,6 % by se měl trh v roce 2022 


vyšplhat na 6,85 miliard USD.   


                                                      


5 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/portable-analytical-instruments-market-193776009.html 


6 https://databridgemarketresearch.com/news/product-launch/global-atomic-spectroscopy-market-2/ 


7 https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/molecular-spectroscopy.asp 
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(c) Hmotnostní spektroskopie / metoda, jež funguje na základě rozdělení podle poměru hmotnosti a 


náboje fragmentu. Tento trh byl v roce 2017 dle Markets and Markets
8
 ohodnocen na cca 3,68 


miliard USD. V roce 2022 by měl tento trh již dosahovat výše 5,27 miliard USD při složené 


výnosové míře 7,4 % (CAGR). 


V blízké budoucnosti je predikována narůstající expanze celkového globálního trhu spektroskopie, 


přičemž dle Photonics
9
 byl v roce 2015 trh ohodnocen na 13,5 miliardy USD, přičemž by měl v roce 


2020 dosáhnout na 15,6 miliard USD. Jen samotná Severní Amerika by měla mít podíl na tomto trhu 6 


miliard USD, což je necelý 39% podíl na trhu.  


I přesto, že ve shora uvedené struktuře globálního trhu v oblasti spektroskopie patří technologie LIBS 


pouze do skupiny emisní atomové spektroskopie, považuje Emitent za nutné zmínit vývoj globálního 


trhu v oblasti spektroskopie z hlediska celku, neboť růst této části globálního trhu pro Emitenta zároveň 


představuje i ukazatel růstu LIBS trhu. 


Podle odhadu Emitenta nebude v rámci trhu LIBS podíl stolních a dálkových přístrojů LIBS, které jsou 


předmětem obchodní činnosti Emitenta, menší než 5%, je-li zbývající část trhu tvořena ručními přístroji 


LIBS. Při zastoupení podílu Emitenta na úrovni tržeb na trhu stolních a dálkových přístrojů LIBS lze 


předpokládat, že hlavní konkurent, společnost Applied Spektra, nedoplňuje zbytkový podíl na tomto 


trhu, neboť tento trh je význačný vysokou mírou fragmentace, jak co do výrobců, tak do aplikací.  


Vedle shora zmíněných spektroskopických metod lze ve vztahu k technice LIBS vyzdvihnout jako tržně 


komparativní metodu s označením Rentgenová fluorescenční analýza (XRF), což je metoda užívající 


opakovaného rentgenového záření měřící rozdílnost vlnové délky fotonů uvolněných zářením, díky 


čemuž je poté na základě spektra fotonů schopna identifikovat atom, respektive složení prvků. Dle 


Market Research.biz
10


 byl trh v roce 2018 ohodnocen na 1,2 miliardy USD, přičemž by kumulované 


tržby v letech 2018 až 2022 měly dosáhnout na 6,5 miliardy USD 
11


při složené roční výnosové míře 5 


% (CAGR). 


5.13 PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU 


Emitent prognózu ani odhad zisku neučinil. 


5.14 SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY 


Emitent zřídil monistický systém struktury společnosti. Orgány Emitenta jsou (i) valná hromada 


akcionářů jako nejvyšší orgán, (ii) statutární ředitel a (iii) správní rada. Ustavení, složení a pravomoc 


těchto orgánů vymezují stanovy a platné právní předpisy. 


Nikdo ze současných členů správní rady Emitenta ani jeho statutární ředitel nebyl v minulosti odsouzen 


za trestný čin a žádná z těchto osob nebyla v předešlých pěti letech spojena s jakýmkoli konkursním 


řízením, nucenou správou či likvidací (kromě případů uvedených u konkrétních osob v tomto článku 


níže).  Nikdo z uvedených osob nečelil v posledních pěti letech úřednímu veřejnému obvinění či sankci 


ze strany statutárních orgánů či regulatorních orgánů (včetně profesních orgánů) a žádná z těchto osob 


nebyla v takovém období soudně zbavena způsobilosti k výkonu člena příslušného orgánu jakékoli 


společnosti nebo funkce ve vedení jakékoli společnosti. 


Emitent zaměstnává vrcholového manažera Jana Pročka (viz kap. 5.14.3) 


                                                      
8 https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/mass-spectrometry-market.asp 


9 https://www.photonics.com/Articles/Global_Spectroscopy_Market_Set_to_Expand/a61543 
10 https://marketresearch.biz/report/x-ray-fluorescence-market/ 


11 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/global-x-ray-fluorescence-xrf-market-to-become-worth-us-6-5-billion-by-2022-and-is-projected-to-


register-a-cagr-of-5-0-by-2026-marketresearch-biz-1027434766 
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Mezi členy řídících a dozorčích orgánů a vrcholového vedení společnosti neexistují příbuzenské vztahy, 


kromě člena správní rady (Georg Hotar) a členky správní rady (Anastasia Hotar), kteří jsou manželé.  


Pracovní adresa vrcholového manažera Jana Pročka, statutárního ředitele a správní rady Emitenta je: 


nám. Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno. 


5.14.1 Statutární ředitel 


Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost Emitenta a zastupuje Emitenta 


navenek. Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti a zabezpečuje řádné vedení 


účetnictví. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. 


Statutární ředitel, jako řídící orgán Emitenta, trvale dbá na zvyšování standardů správy a řízení 


společnosti. Činnost statutárního ředitele je v prvé řadě podmíněna zákonnými požadavky a v druhé 


řadě je vymezena rozsahem pravomocí ve stanovách Emitenta.  


V rámci své působnosti statutární ředitel zejména (nikoliv však výlučně) (i) zajišťuje řádné vedení 


účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně 


mezitímní účetní závěrku, (ii) svolává valnou hromadu a předkládá ji zprávy a jiné dokumenty (iii) 


zpracovává a předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Emitenta (iv) vykonává 


usnesení valné hromady.  


Statutární ředitel je povinen vyžádat souhlas správní rady k uskutečnění svých rozhodnutí o (i) přijetí a 


poskytnutí zápůjčky (úvěru) v rozsahu vyšším než 3 miliony Kč, (ii) účast v národních a nebo 


mezinárodních dotačních projektech, zejména v dotačních projektech na podporu výzkumu, vývoje, 


inovací, vzdělávání, spolupráce či podnikání, pokud výše finanční spoluúčasti Emitenta v rámci 


plánovaného rozpočtu příslušného dotačního projektu převyšuje 3 miliony Kč, (iii) nákup zboží a 


aplikací v rozsahu vyšším než 3 miliony Kč a (iv) poskytnutí zajištění Emitenta za dluhy jiných osob, 


jejichž hodnota převyšuje 3 miliony Kč.   


Statutární ředitel k datu vyhotovení Prospektu je  


Doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. 


Datum uplynutí funkčního období: 4. 5. 2021 


Období, v němž osoba funkci vykonávala: 4. 5. 2018 – dosud 


Informace o manažerských odborných znalostech a zkušenostech: 


Seniorní výzkumný pracovník Ústavu chemie Masarykovy univerzity v Brně, seniorní výzkumný 


pracovník výzkumné skupiny CEITEC, Syntéza a analýza nanostruktur.  


V roce 2014 získal docenturu na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvoval dlouhodobou stáž na 


University of Malaga, Španělsko (2009 – 2010), spolupracuje se zahraničními institucemi UAM, 


Poznaň, Polsko, ETH, Curych, Švýcarsko, UCBL, Lyon, Francie, University of Jyväskylä, Finsko, 


University of Florida, USA, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA, Synchrotron Elettra, 


Trieste, Itálie, Synchrotron BESSY II - Helmholtz-Zentrum Berlín, Německo, Synchrotron DESY – 


Hamburg, Německo. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na spektrální metody analýzy, laserová 


spektroskopie – základní výzkum a aplikace metod LIBS, DP LIBS, LIBS + LIFS, atomová emisní 


spektrometrie, laserová ablace ve spojení s ICP spektrometrií, atomová absorpční spektrometrie. 


Úspěšně dokončil řadu národních i mezinárodních grantů. Společně s prof. Ing. Jozefem Kaiserem, 


Ph.D. rozvíjí výzkum a vývoj metody LIBS a souvisejících metod v Brně, patří mezi přední odborníky 


v oboru metody LIBS v České republice. Od roku 2017 akcionář a statutární ředitel Emitenta. 


Členství v orgánech jiných společností v předešlých pěti letech: 


Karel Novotný není a v uplynulých pěti letech nebyl členem žádného orgánu v jiných společnostech.  


Karel Novotný nebyl odsouzen za podvodné trestné činy v posledních pěti letech a v posledních pěti 


letech neprobíhalo konkursní řízení, nucená správa nebo likvidace společností, se kterými byl spojen. 


5.14.2 Správní rada 
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Správní rada je kontrolním a koncepčním orgánem Emitenta. Správní rada určuje základní zaměření 


obchodního vedení v souladu s rozhodováním valné hromady Emitenta a dohlíží na jejich řádný výkon 


statutárním ředitelem. Do působnosti správní rady náleží jakékoliv věci týkající se Emitenta, ledaže 


zákon nebo stanovy Emitenta svěřují do působnosti valné hromady či statutárního ředitele.  


V rámci své působnosti správní rada zejména (nikoliv však výlučně) (i) přezkoumává řádné, 


mimořádné, konsolidovaní, případně mezitímní účetní závěrky, (ii) předkládá návrhy na rozdělení zisku 


nebo na úhradu ztráty, (iii) projednává plán hospodaření Emitenta předložený statutárním ředitelem a 


provádí jeho kontrolu, (iv) předkládá doporučení a vyjádření, (v) schvaluje statutárnímu řediteli okruh 


záležitostí vymezených stanovami a může mu zakázat určité právní jednání (vi) schvaluje statutárnímu 


řediteli smlouvu o výkonu funkce. Správní rada je dále oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů 


týkajících se činnosti Emitenta a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se 


skutečností a zda se podnikatelská činnost Emitenta děje v souladu s právními předpisy, stanovami a 


pokyny valné hromady.  


Funkční období členů správní rad je tříleté. Opětovné zvolení člena správní rady je možné.   


Členy správní rady Emitenta k datu Prospektu jsou: 


(a) Ing. Tomáš Černohorský, CSc. 


Datum uplynutí funkčního období: 3. 2. 2020 


Období, v němž osoba funkci vykonávala: 3. 2. 2017 – dosud 


Informace o manažerských odborných znalostech a zkušenostech: 


Zakládající společník Emitenta, před změnou formy Emitenta též Sales Director Emitenta, 


v současné době akcionář Emitenta, současně generální ředitel společnosti RMI s.r.o. zabývající se 


špičkovými vědeckými nástroji. Více než 20 let v prodeji a distribuci vědeckých přístrojů v oboru 


analytické chemie, budováním mezinárodních prodejních sítí a obchodních strategií, v aplikované 


analytice a spolupráci s průmyslem. Je vedoucím laboratoře atomové spektroskopie na Univerzitě 


Pardubice. Podílí se na vývoji nových aplikací spektroskopických technik včetně LIBS. Publikoval 


více než 45 vědeckých prací týkajících se vývoje aplikací v oblasti atomové spektroskopie. Od 


roku 2012 je docentem na Univerzitě Pardubice. 


Členství v orgánech jiných společností v předešlých pěti letech: 


 ATOMTEC spol. s r.o., IČO: 475 35 628, jednatel, 9. 11. 2014 – stále trvá; 


 RMI, s.r.o., IČO: 252 88 083, jednatel, 9. 9. 2005 – stále trvá; 


 Indoor Golf, spol. s r.o., IČO: 252 92 552, jednatel, 23. 12. 2015 – stále trvá; 


 GOLF CLUB PARDUBICE, z.s., IČO: 691 52 004, viceprezident, 19. 12. 2017 – stále trvá ; 


 Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, IČO: 004 44 634, člen předsednictva hlavního 


výboru, 10. 12. 2015 – stále trvá. 


Tomáš Černohorský nebyl odsouzen za podvodné trestné činy v posledních pěti letech a 


v posledních pěti letech neprobíhalo konkursní řízení, nucená správa nebo likvidace společností, se 


kterými byl spojen. 


(b) Georg Hotar 


Datum uplynutí funkčního období: 3. 2. 2020  


Období, v němž osoba funkci vykonávala: 3. 2. 2017 – dosud 


Informace o manažerských odborných znalostech a zkušenostech: 


Dosažené vzdělání 


 Handelsakademie II, Hamerlingplatz 5-6, 1080 Víden, Rakousko; 
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 1999: BSc Accounting and Finance:  London School of Economics, Londýn, Velká Británie; 


 2001: Master in Finance 2001:  London Business School, Londýn, Velká Británie. 


Zaměstnání: 


 1997: Carnegie AB, Londýn, Velká Británie; 


 1997 – 1999: ICE Securities Ltd., Londýn, Velká Británie; 


 2000: FFC Fincoord Finance Coordinators GmbH, Curych, Švýcarska konfederace; 


 2000 – 2008: CENTRAL EUROPEAN CAPITAL CZ, s.r.o., Praha, Česká republika; 


 2008 – 2012: Photon Energy a.s., Praha, Česká republika. 


Manažerské a obchodní znalosti: 


 Majitel a jednatel finančně poradenské společnosti CENTRAL EUROPEAN CAPITAL CZ, 


s.r.o.;  


 Finanční ředitel společnosti Photon Energy a.s., jednatel dceřiných společnosti; 


 Výkonný ředitel společnosti Photon Energy N.V., jednatel dceřiných společnosti. 


Členství v orgánech jiných společností v předešlých pěti letech: 


 Photon Energy N.V. - výkonný ředitel, funkce od 12/2010 - stále trvá;  


 Photon Directors B.V.- jednatel společnosti a výkonný ředitel, funkce od 05/2012 - stále trvá; 


 Photon Energy Engeneering B.V. - jednatel společnosti a výkonný ředitel, funkce od 06/201 - 


stále trvá;  


 Photon Energy Operations N.V. - výkonný ředitel 06/2012 - stále trvá; 


 Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako 


výkonný ředitel 09/2009 - stále trvá; 


 Photon SPV 1 s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný ředitel 10/2008 - 


stále trvá; 


 Photon Energy Technology CEE s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný 


ředitel 10/2008 - stále trvá; 


 Photon Energy Control s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný ředitel 


01/2009 - stále trvá; 


 Photon Energy Operations CZ s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný 


ředitel 09/2009 - stále trvá; 


 Photon Energy Cardio s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný ředitel 


06/2016 - stále trvá; 


 Photon Energy Projects s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný ředitel 


06/2016 - stále trvá; 


 Photon Energy Solutions s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný ředitel 


06/2016 - stále trvá; 


 The Special One s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný ředitel 06/2016 


- stále trvá; 


 Photon Water Technology s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný 


ředitel 11/2015 - stále trvá; 







PROSPEKT AKCIÍ             


64 / 82 


 


 Charles Bridge Services s.r.o. - zastupující právnickou osobu, jednatele jako výkonný ředitel 


06/2016 - stále trvá; 


 Photon Energy Operations SK s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/2010 - stále 


trvá; 


 Photon SK SPV 1 s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 02/2010 - stále trvá; 


 SUN4ENERGY ZVB, s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 01/2010 - stále trvá; 


 SUN4ENERGY ZVC, s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 01/2010 - stále trvá; 


 Fotonika, s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 08/2010 - stále trvá; 


 ATS Energy s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/1998 - stále trvá; 


 Eco Plan 2 s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/2010 - stále trvá; 


 Eco Plan 3 s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/2010 - stále trvá; 


 Solarpark Myjava s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 02/2011 - stále trvá; 


 Solarpark Polianka s.r.o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 02/2011 - stále trvá; 


 Photon SK SPV 2 s. r. o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 02/2011 - stále trvá; 


 Photon SK SPV 3 s. r. o. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 02/2011 - stále trvá; 


 Photon Energy Corporate Services DE GmbH - jednatel společnosti a výkonný ředitel 


05/2011 - stále trvá; 


 Photon Energy Engineering Europe GmbH - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/2011 - 


stále trvá; 


 Photon Energy Finance Europe GmbH - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2011 - stále 


trvá; 


 Photon Energy Australia Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2011 - stále trvá; 


 Photon Energy AUS SPV 1 Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 07/2012 - stále 


trvá; 


 Photon Energy AUS SPV 2 Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 07/2012 - stále 


trvá; 


 Gunning Solar Farm Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 07/2012 - stále trvá; 


 Photon Energy Engineering Australia Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 07/2012 


- stále trvá; 


 Photon Energy Operations Australia Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 07/2012 - 


stále trvá; 


 Photon Energy AUS SPV 3 Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 10/2016 - stále 


trvá; 


 Photon Energy AUS SPV 4 Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 10/2016 - stále 


trvá; 


 Mumbil Solar Farm Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/ - stále trvá; 


 Photon Energy AUS SPV 6 Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/2017 - stále 


trvá; 


 Gunnedah Solar Farm Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/2017 - stále trvá; 


 Suntop Solar Farm Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 05/2017 - stále trvá; 







PROSPEKT AKCIÍ             


65 / 82 


 


 Photon Energy AUS SPV 9 Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2017 - stále 


trvá; 


 Maryvale Solar Farm Pty Ltd - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2017 - stále trvá; 


 ALFEMO AG - jednatel společnosti a výkonný ředitel 11/2017 - stále trvá; 


 KORADOL AG - jednatel společnosti a výkonný ředitel 11/2017 - stále trvá; 


 Global Investment Protection AG - jednatel společnosti a výkonný ředitel 09/2012 - stále trvá; 


 Photon Energy HU SPV 1 Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 12/2016 - stále trvá; 


 FERTŐD NAPENERGIA-TERMELŐ Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 07/2011 - 


stále trvá; 


 Photon Energy Operations HU Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 09/2017 - stále 


trvá; 


 Photon Energy Solutions HU Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 09/2017 - stále trvá; 


 Future Solar Energy Kft - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - stále trvá; 


 Montagem Befektetési Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - stále trvá; 


 Solarkit Befektetesi Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - stále trvá; 


 Energy499 Invest Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - stále trvá; 


 SunCollector Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - stále trvá; 


 Green-symbol Invest Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - stále trvá; 


 Ekopanel Befektetési és Szolgaltató Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - 


stále trvá; 


 Onyx-sun Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2018 - stále trvá; 


 Tataimmo Kft - jednatel společnosti a výkonný ředitel 04/2018 - stále trvá; 


 Öreghal Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 04/2018 - stále trvá; 


 European Sport Contact Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 04/2018 - stále trvá; 


 ALFEMO Alpha Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 ALFEMO Beta Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 ALFEMO Gamma Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Archway Solar Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Barbican Solar Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Belsize Solar Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Blackhorse Solar Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Caledonian Solar Kft - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Camden Solar Kft - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Hampstead Solar Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2018 - stále trvá; 


 Ráció Master Oktatási Kft. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 10/2018 - smlouvy před 


podpisem; 


 Solar Age Investments B.V. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 10/2012 - stále trvá; 
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 Solar Future Cooperatief U.A. - ředitel družstva 13.12.2010 - stále trvá; 


 Solar Power to the People Cooperatief U.A. - ředitel družstva 13.12.2010 - stále trvá; 


 Photon Energy Investments N.V. - výkonný ředitel 06/2012 - 12/2015; 


 Photon Energy Technology B.V. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2012 - 07/2016; 


 Photon Energy Investments DE N.V. - výkonný ředitel 12/2010 - 07/2016; 


 European Solar Holdings B.V. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 06/2012 – likvidace; 


 Photon Energy Investments CZ N.V. - výkonný ředitel 12/2010 - likvidace 


 Photon IT SPV4 s.r.l. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 11/2011 - 12/2013; 


 Photon IT SPV5 s.r.l. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 11/2011 - 12/2013; 


 Photon IT SPV6 s.r.l. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 11/2011 - 12/2013; 


 Photon IT SPV7 s.r.l. - jednatel společnosti a výkonný ředitel 11/2011 - 12/2013; 


 Photon Energy Technology Europe Limited - jednatel společnosti a výkonný ředitel 03/2015 - 


04/2015; 


 E&WTT s.r.o. - zastupující jednatele=právnickou osobu jako výkonný ředitel 03/2016 - 


03/2017; 


 AtomTrace a.s. - člen správní rady, zastupuje při výkonu funkce 02/2017 - stále trvá; 


 Solarpark Mikulov I, s.r.o. - jednatel, společník 12/2009 - 02/2014; 


 Innovative Commerce a.s. - zastupoval při výkonu funkce společnost Solar Power to the 


People S.a.r.l. - člena dozorčí rady 10/2015 - 12/2016; 


 Solarpark Mikulov II s.r.o. - jednatel 12/2009 - 03/2014. 


Georg Hotar nebyl odsouzen za podvodné trestné činy v posledních pěti letech a neprobíhalo 


v posledních pěti letech konkursní řízení, nucená správa nebo likvidace společností, se kterými 


byl spojen, mimo: 


 likvidace společnosti Photon Energy Investments N.V.; 


 likvidace společnosti Photon Energy Technology B.V.; 


 likvidace společnosti Photon Energy Investments DE N.V.; 


 likvidace společnosti European Solar Holdings B.V.;  


 likvidace společnosti Photon Energy Investments CZ N.V.; 


 likvidace společnosti Photon IT SPV4 s.r.l.; 


 likvidace společnosti Photon IT SPV5 s.r.l.; 


 likvidace společnosti Photon IT SPV6 s.r.l.; 


 likvidace společnosti Photon IT SPV7 s.r.l.; 


 likvidace společnosti Photon Energy Technology Europe Limited; 


 likvidace společnosti E&WTT s.r.o. 


(c) Anastasia Hotar 


Datum uplynutí funkčního období: 19.10.2021  


Období, v němž osoba funkci vykonávala: 19.10.2018 – dosud 
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Informace o manažerských odborných znalostech a zkušenostech: 


Dosažené vzdělání 


 2006: Klasické Lyceum, Zaporižžja, Ukrajina; 


 2010: Communications and Mass Media, University of New York in Prague, SUNY, Empire 


State College 


Zaměstnání: 


 2011 - dosud: Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o 


Členství v orgánech jiných společností v předešlých pěti letech: 


 STAN INVEST BUSINESS, spol. s r.o., IČO: 276 27 454, jednatel, 5. 4. 2007 – stále trvá; 


Anastasia Hotar nebyla odsouzena za podvodné trestné činy v posledních pěti letech a neprobíhalo 


v posledních pěti letech konkursní řízení, nucená správa nebo likvidace společností, se kterým 


byla spojena. 


5.14.3 Vrcholoví manažeři 


Mgr. Jan Proček 


Senior Strategic Development Supervisor, generální zmocnění jednat za Emitenta v rámci své pracovní 


náplně. 


Zakládající společník Emitenta, před změnou formy Emitenta jednatel Emitenta, před změnou formy 


též Business Development Director Emitenta, v současné době akcionář Emitenta. 


Dříve též Head of Technology Transfer Office a Business Development Department na CEITEC. Mezi 


jeho úspěšné klíčové projekty komercializace patří zejména úspěšné pre-seed a proof of concept 


projekty
12


, založení Emitenta jako první start-up společnosti z projektu CEITEC, licencování globálních 


technologií a smluvní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje s mnoha průmyslovými partnery. Úspěšně 


absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000. Využívá své zkušenosti 


z oblasti aplikovaného práva, exportního a garančního pojišťovnictví a bankovnictví, kde působil na 


celosvětových trzích, USA, Čína, Rusko, EU, a dále řídící a finanční zkušenosti získané z funkcí a 


manažerských pozic v bankovním sektoru. 


Odpovědnost: řízení a controlling Emitenta, business development, finanční a obchodní strategie, 


identifikace klíčových strategických výzkumných, průmyslových a investičních partnerů, budování a 


rozvoj spolupráce s klíčovými strategickými partnery.  


Členství v orgánech jiných společností v předešlých pěti letech: 


 Hipoterapie a zdravý pohyb s.r.o. "v likvidaci", IČO: 279 30 742, likvidátor 1. 8. 2012 – stále trvá, 


jednatel 12. 10 2011 – stále trvá; 


 smartADMIN s.r.o.,  IČO: 241 73 363, jednatel, 16. 11. 2011 – stále trvá; 


 bionicSOFTWARE s.r.o., IČO: 293 52 924, jednatel, 18. 4. 2012 – stále trvá; 


 SONAMED solution s.r.o., IČO: 293 09 590, jednatel, 19. 1. 2018 – stále trvá. 


                                                      


12 Projekty založené na přípravě přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, spojené jednak s identifikací vhodných výsledků 


výzkumu a vývoje pro přenos do praxe, jednak s přípravou podmínek pro přenos těchto výsledků výzkumu a vývoje do praxe, a to 


z hlediska technického ověření výsledků výzkumu a vývoje jako přenositelných do praxe a z hlediska hodnocení možného budoucího 


komerčního úspěchu těchto výsledků výzkumu a vývoje, tj. marketingové přípravy, tržních analýz, vyhodnocení způsobilosti výsledků 


výzkumu a vývoje být tržně uplatnitelné 
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Jan Proček nebyl odsouzen za podvodné trestné činy v posledních pěti letech a v posledních pěti letech 


neprobíhalo konkursní řízení, nucená správa nebo likvidace společností, se kterými byl spojen, mimo: 


 likvidace společnosti Hipoterapie a zdravý pohyb s.r.o. "v likvidaci". 


5.14.4 Další klíčové osoby 


prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. 


Zakládající společník Emitenta, před změnou formy Emitenta jednatel Emitenta, před změnou formy 


též Scientific Director Emitenta, v současné době akcionář Emitenta (není zaměstnancem Emitenta).  


Research group leader největší výzkumné skupiny CEITEC, Materiálová charakterizace a pokročilé 


povlaky. V roce 2013 získal profesoru na VUT v Brně. Absolvoval dlouhodobé stáže na Univerzitě v 


Pécs, H (1998-2001); Univerzita v Orleansu, F (2003); Unversity of L'Aquila, I (2006) a opakované 


výzkumné pobyty na Synchrotron Elettra v Terstu, I (2005-2014). Jeho výzkumná činnost je zaměřena 


na laserové analytické metody (LIBS, metody založené na ICP a Ramanově spektroskopii) a rentgenová 


tomografie. Úspěšně dokončil řadu národních i mezinárodních grantů, zejména se významně podílel na 


mezinárodních grantech s italskými a francouzskými partnerskými institucemi. Publikoval více než 100 


vědeckých prací s H-indexem
13


: 20.  


Odpovědnost: generální odpovědnost za vědeckou a výzkumně - vývojovou strategii Emitenta, 


identifikace klíčových strategických výzkumných, průmyslových a investičních partnerů, budování a 


rozvoj spolupráce s klíčovými strategickými partnery.  


Prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. není a v uplynulých pěti letech nebyl členem žádného orgánu v jiných 


společnostech.  


Prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. nebyl odsouzen za podvodné trestné činy v posledních pěti letech a 


v posledních pěti letech neprobíhalo konkursní řízení, nucená správa nebo likvidace společností, se 


kterým byl spojen. 


5.14.5 Zakladatelé  


Mgr. Jan Proček, vrcholový manažer Emitenta, pracovní smlouva s Emitentem na pozici 


odborný administrativní pracovník, pracovní adresa je: nám. Kolejní 3094/9, Královo 


Pole, 612 00 Brno 


prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D., bez funkce v Emitentovi 


doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc., bez funkce v Emitentovi 


prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., bez funkce v Emitentovi 


Ing. Jan Novotný, Ph.D., pracovní smlouva s Emitentem na pozici konstruktér, pracovní 


adresa je: nám. Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno 


Ing. Michal Brada, pracovní smlouva s Emitentem na pozici konstruktér, pracovní adresa 


je: nám. Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno 


Ing. Michal Petrilak, bez funkce v Emitentovi 


                                                      


13 tzv. Hirschův index, který udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu 


citací. Jde o jeden z indexů citačního ohlasu vědeckých článků, publikovaných jedním vědeckým pracovníkem. Oproti prostému 


citačnímu ohlasu jednotlivého článku jde u H-indexu o hromadný ukazatel citovanosti. Vyšší hodnotu H-indexu má autor, u kterého 


má vyšší počet článků vyšší citovanost 



https://cs.wikipedia.org/wiki/Cita%C4%8Dn%C3%AD_index

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek
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společnost First Partners a.s., již není akcionářem  


5.14.6 Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů 


Emitentovi nejsou známy možné střety zájmů mezi povinnostmi členů správní rady a statutárního 


ředitele či vrcholového manažera či zakladatelů Emitenta k Emitentovi a jejich soukromými zájmy 


nebo jinými povinnostmi mimo možného střetu zájmu mezi manželi, paní Anastasia Hotar a panem 


Georgem Hotarem, kteří jsou členové správní rady Emitenta (více kap. 5.14.2).  


Neexistují žádná ujednání s akcionáři či jinými subjekty, podle kterých by jakýkoli člen správní rady 


nebo statutární ředitel byl vybrán jako člen správní rady nebo statutární ředitel či do vrcholového 


vedení Emitenta.  


Neexistují žádná omezení sjednaná se členy správní rady nebo statutárním ředitelem o disponování s 


jejich Akciemi.  


5.15 ODMĚNY A VÝHODY 


Emitent dosud neuplatňoval žádné odměny, věcná plnění ani výhody u členů správní rady a statutárního 


ředitele ani u vrcholového manažera, kromě hrubé mzdy vrcholového manažera Jana Pročka (výkon 


práce Administrativní odborný pracovník) v celkové výši 171 000 Kč za finanční rok 2017.  


5.16 POSTUPY STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE A SPRÁVNÍ RADY 


Emitent neuzavřel se členy správní rady ani statutárním ředitelem od vzniku Emitenta do současné doby 


žádné pracovní smlouvy, vyjma pracovní smlouvy Karla Novotného pro výkon práce Pracovník 


v laboratoři (která neobsahuje žádné výhody při ukončení zaměstnání). 


Členové správní rady mají uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena správní rady. Odměna členů 


správní rady je 3 000 Kč měsíčně (hrubého). Smlouvy o výkonu funkce byly schváleny valnou 


hromadou Emitenta dne 19.10.2018. 


Statutární ředitel má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele. Odměna statutárního 


ředitele je 3 000 Kč měsíčně (hrubého). Smlouva o výkonu funkce byla schválena rozhodnutím správní 


rady Emitenta.  


Emitent nevytvořil výbor pro audit ani výbor pro odměny.  


Kontrolu nad činností Emitenta vykonává správní rada. 


Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy a zásadami řádného řízení a správy 


společnosti (corporate governance) tam, zejména v ZOK, uvedenými. Emitent nevyužívá žádného 


dobrovolného režimu řádného řízení a správy společnosti (corporate governance) v České republice. 


Emitent při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu správy a řízení společností 


založeného na principech OECD (2004) (Kodex). Tento Kodex, který byl vypracován historickou 


Komisí pro cenné papíry, je v současnosti pouze doporučením a nejedná se o obecně závazná pravidla, 


jejichž dodržování by bylo v České republice povinné.  


5.17 ZAMĚSTNANCI 


Členění zaměstnanců ve sledovaném období: 


Počet zaměstnanců v roce 2015 2016 2017 2018 


Průměrný počet zaměstnanců 6 10 14 17 


Z toho řídící pracovníci 1 1 1 1 


Průměrný přepočtený počet úvazků  1,14 0,75 6,61 5,35 
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Na konci roku 2017 Emitent spolupracoval se 14 zaměstnanci, avšak průměrný přepočtený počet 


zaměstnanců za toto období činil 6,61 plných úvazků.  


5.18 HLAVNÍ AKCIONÁŘI 


Emitent má upsaný a plně splacený základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč, který je tvořen 2 000 000 


Akciemi se jmenovitou hodnotou 1 Kč v zaknihované podobě a ve formě na majitele. Práva spojená s 


Akciemi jsou popsána zejména v článku 4 stanov a v ZOK.  


5.18.1 Stávající akcionáři 


Stávajícími akcionáři Emitenta jsou následující osoby: 


Akcionáři Počet akcií  Podíl na základním 


kapitálu a hlasovacích 


právech 


Georg Hotar  1 201 500 60,075% 


Mgr. Jan Proček  198 000 9,9% 


prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.  198 000 9,9% 


doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.  92 000 4,6% 


doc. Ing. Tomáš Černohorský,  92 000 4,6% 


Ing. Jan Novotný, Ph.D.  92 000 4,6% 


Ing. Michal Petrilak  46 000 2,3% 


Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.  46 000 2,3% 


Ing. David Procházka, Ph.D.  23 000 1,15% 


Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.  11 500 0,575% 


CELKEM 2 000 000 100% 


Většinový akcionář Georg Hotar je ovládající osobou Emitenta ve smyslu § 75 odst. 2 ZOK (nakládá s 


podílem na hlasovacích právech větším než 40 % všech hlasů). 


Podle vědomí Emitenta nejednají žádní akcionáři ve shodě ve smyslu § 78 ZOK.  


Emitentovi nejsou známy žádné mechanismy ani ujednání, které by mohly vést ke změně kontroly nad 


Emitentem.  


5.19 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 


Dne 10. 6. 2014 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem společností First Partners a.s. 


jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 50 000 Kč. 


Zápůjčka byla splatná do 31. 5. 2017. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla kapitalizována. 


Dne 9. 1. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem společností First Partners a.s. 


jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 250 000 Kč. 


Zápůjčka byla splatná do 31. 5. 2017. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla kapitalizována. 


Dne 27. 3. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem společností First Partners a.s. 


jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 400 000 Kč. 


Zápůjčka byla splatná do 31. 5. 2018. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla kapitalizována. 


Dne 15. 12. 2015 uzavřel Emitent s bývalým společníkem společností First Partners a.s. smlouvu o 


příplatku mimo základní kapitál, jejímž předmětem byl příplatek mimo základní kapitál Emitenta 


v celkové výši 700 000 Kč.  
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Dne 31. 12. 2015 uzavřel Emitent s bývalým společníkem společností First Partners a.s. dohodu a 


započtení pohledávek, jejímž předmětem bylo započtení pohledávek ze smluv o zápůjčce a ze smlouvy 


o příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 700 000 Kč.  


Dne 29. 7. 2016 uzavřel Emitent jako vydlužitel se stávajícím akcionářem panem prof. Ing. Jozefem 


Kaiserem, Ph.D. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem bylo 


zapůjčení částky ve výši 304 000 Kč s úrokem  6 % p.a. Zápůjčka byla splatná do 27. 8. 2017. Zápůjčka 


byla splacena. 


Dne 3. 9. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem a aktuálním členem správní 


rady společností Solar Power to the People Coöperatief U.A. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, 


jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 200 000 Kč s úrokem 6 % p.a. Zápůjčka byla splatná 


do 5. 8. 2015. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla kapitalizována. 


Dne 2. 12. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem a aktuálním členem správní 


rady společností Solar Power to the People Coöperatief U.A. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce ve 


znění dodatku č. 2, jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 500 000 Kč s úrokem 6 % p.a. 


Zápůjčka byla splatná do 5. 8. 2017. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla kapitalizována. 


Dne 7. 12. 2016 uzavřel Emitent s bývalým společníkem a aktuálním členem správní rady společností 


Solar Power to the People Coöperatief U.A. smlouvu o příplatku mimo základní kapitál, jejímž 


předmětem byl příplatek mimo základní kapitál Emitenta v celkové výši 920 000 Kč.  


Dne 7. 12. 2016 uzavřel Emitent s bývalým společníkem a aktuálním členem správní rady společností 


Solar Power to the People Coöperatief U.A. dohodu a započtení pohledávek, jejímž předmětem bylo 


započtení pohledávek ze smluv o zápůjčce a ze smlouvy o příplatku mimo základní kapitál v celkové 


výši 920 000 Kč. 


5.20 FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A O 


ZTRÁTÁCH EMITENTA 


5.20.1 Historické finanční informace 


Finanční údaje Emitenta za poslední tři finanční roky tj. za roky 2015, 2016 a 2017, ve formě účetních 


závěrek ověřených auditorem jsou, včetně zpráv auditora, zahrnuty do tohoto Prospektu odkazem.  


Údaje jsou nekonsolidované a jsou vypracovávány v souladu s Českými účetními standardy (CAS). 


Zprávy auditora k historickým finančním informacím Emitenta byly bez výhrad či varování. Ve všech 


zprávách auditor uvedl následující zdůraznění skutečnosti: Vzhledem k tomu, že smlouva o auditu byla 


uzavřena až pro provedení inventur, nemohl jsem být účasten na fyzických inventurách a získat tak 


dostatečné důkazní informace k jejich provedení. Společnost doložila provedení inventarizace 


předložením inventurních soupisů a záznamy společnosti nasvědčují, že byla inventarizace provedena. 


5.20.2 Mezitímní a jiné finanční informace 


Od data poslední auditované účetní závěrky Emitent vyhotovil a uveřejnil mezitímní finanční informace 


k 30.6.2018, které jsou neauditované a jsou zahrnuty do tohoto Prospektu odkazem. 


5.20.3 Dividendová politika 


Valná hromada Emitenta může rozhodnout o tom, že akcionářům bude vyplacen podíl na zisku ve 


formě dividendy. Tento podíl ze zisku je přímo úměrný výši akcionářova podílu (tj. počtu jeho akcií) na 


základním kapitálu Emitenta. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského 


výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o 


ztráty z předchozích období a o příděly do fondů společnosti v souladu se ZOK a stanovami Emitenta. 


Emitent nikdy nepřijal žádná pravidla, která by se dotýkala rozdělování dividend a nemá tedy ani žádná 


omezení týkající se této oblasti. Od jeho vzniku nedošlo k výplatě dividend. 
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5.20.4 Soudní a rozhodčí řízení 


Emitent není a v předešlých 12 měsících nebyl účastníkem správního, soudního ani rozhodčího řízení, 


které by mohlo mít anebo mělo vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta.  


5.20.5 Významná změna obchodní nebo finanční situace 


Od data mezitímních finančních údajů Emitenta (30.6.2018) nedošlo podle jeho nejlepšího vědomí k 


žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace nebo negativní změně vyhlídek Emitenta.  


5.21 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 


5.21.1 Základní kapitál 


Základní kapitál Emitenta k datu vyhotovení tohoto Prospektu je zcela splacen, představuje 2 000 000 


Kč a je tvořen 2 000 000 Akciemi se jmenovitou hodnotou 1 Kč v zaknihované podobě a ve formě na 


majitele. Akcie jsou převoditelné bez omezení.  


Základní kapitál se od založení společnosti nezměnil. 


V souvislosti s nabídkou Nabízených akcií rozhodl Emitent dne 19.10.2018 o zvýšení základního 


kapitálu peněžitými vklady až na celkovou částku základního kapitálu 2 700 000 Kč a o vydání 


Nabízených akcií. 


Emitent nevydal žádné cenné papíry, které by opravňovaly jejich držitele k výměně za Akcie, ani dle 


jeho vědomí neexistují žádné opce na Akcie. Emitent nevydal žádné zaměstnanecké či jiné druhy akcií. 


5.21.2 Zakladatelské dokumenty a stanovy 


Emitent byl založen zakladatelským právním jednáním ze dne 13.8.2014. Aktuální znění stanov 


Emitenta je ze dne 19.10.2018, kdy na základně valné hromady osvědčené notářským zápisem NZ 


1116/2018, N  1158/2018, sepsaném dne 24.10.2018 bylo rozhodnuto o změně stanov.  


Aktuální stanovy jsou v souladu s právními předpisy uložené ve sbírce listin v obchodním rejstříku.  


Stanovy obsahují základní údaje týkající se sídla, předmětu podnikání a základního kapitálu Emitenta a 


dále náležitosti týkající se Akcií, jejich formy/podoby, počtu a emisního kursu. Stanovy kromě těchto 


základních údajů, které dále rozvádějí, obsahují další náležitosti upravující fungování Emitenta, jeho 


orgánů, pravidla postupu zvyšování či snižování základního kapitálu, vydání vyměnitelných a 


prioritních dluhopisů, pravidla jednání za společnost a podepisování za společnost, účetního období a 


účetní závěrky, způsoby zrušení, likvidace či zániku společnosti a další údaje, vše v souladu s 


ustanoveními zákona. 


Dále uváděné informace jsou uvedeny ve stanovách Emitenta, které jsou k dispozici v sídle společnosti 


a ve sbírce listin u příslušného soudu: 


(a) Popis předmětu a účelu činnosti: 


Cíle a účel Emitenta jsou upraveny specifikací v předmětu podnikání – jedná se o článek 3.1. 


stanov (viz kap. 5.6). 


Předmětem podnikání společnosti je dle stanov výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 


až 3 živnostenského zákona 


(b) Souhrn všech ustanovení stanov Emitenta ohledně členů správních, řídících a dozorčích 


orgánů: 


Správní rada 


Vymezení správní rady, její působnosti a postavení, jednání a rozhodování včetně řízení 


společnosti je obsaženo v článcích 12-15 stanov. Článek 12 upravuje postavení a působnost 


správní rady (okruh otázek, které spadají do působnosti správní rady). Současně tento článek 


upravuje též pravidla při střetu zájmů členů správní rady se zájmy společnosti. Článek 13 stanov 
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upravuje volbu správní rady valnou hromadou, počet členů správní rady (3), funkční období (3leté) 


a odvolání/odstoupení členů správní rady. Článek 14 stanov upravuje zasedání správní rady, která 


je svolávána zpravidla jednou za tři měsíce. Pravidla pro odměňování členů správní rady jsou 


uvedena v článku 15 stanov. 


Statutární ředitel 


Vymezení statutárního ředitele, jeho působnosti, jednání a rozhodování včetně řízení společnosti je 


obsaženo v článcích 16-19 stanov. Článek 16 stanov upravuje postavení a působnost statutárního 


ředitele (okruh otázek, které spadají do působnosti statutárního ředitele). Statutární ředitel 


zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Článek 17 stanov upravuje volbu statutárního ředitele 


valnou hromadou, funkční období (3leté) a odstoupení statutárního ředitele.  Pravidla pro 


odměňování statutárního ředitele jsou uvedena v článku 18 stanov. Článek 19 stanov popisuje 


informační povinnost statutárního ředitele. Dále tento článek upravuje též pravidla při střetu zájmu 


statutárního ředitele se zájmy společnosti. 


(c) Popis práv, výhod a omezení platných pro každý druh stávajících akcií: 


Emitent vydal pouze jeden druh akcií, a to kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, 


každá o jmenovité hodnotě 1 Kč. Na každou akcii připadá jeden (1) hlas.  Nakládání s akciemi 


není omezeno. 


Článek 20 stanov upravuje právo akcionáře na podíl ze zisku. Akcionář má právo na podíl ze zisku 


společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. 


Tento podíl na zisku odpovídá poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. 


Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku včetně zálohy na podíl na zisku splatný 


do tří (3) měsíců po konání valné hromady, která schválila roční účetní závěrku a návrh na 


rozdělení zisku. 


Článek 7 stanov popisuje právo akcionáře účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je 


oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení o záležitostech týkajících 


se společnost, protestovat a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 


Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje aktuálně 5 % 


základního kapitálu společnosti, mohou požádat statutárního ředitele o svolání mimořádné valné 


hromady k projednání jimi navržených záležitostí. 


Po zrušení společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. O rozdělení 


likvidačního zůstatku mezi akcionáře rozhoduje valná hromada podle jejich podílu na základním 


kapitálu společnosti. 


(d) Popis postupu nutného ke změně práv držitelů akcií s uvedením případů, ve kterých jsou 


podmínky přísnější, než vyžaduje zákon: 


Rozhodnutí o změně stanov spadá do působnosti valné hromady (článek 6.2 stanov). Valná 


hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni nebo zastoupeni akcionáři, kteří vlastní akcie, 


jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % základního kapitálu společnosti. To platí i pro 


náhradní valnou hromadu. O změně stanov musí rozhodnout alespoň dvě třetiny hlasů přítomných 


akcionářů (článek 9.3 stanov ve spojení s § 416 ZOK). 


(e) Popis podmínek upravujících způsob, jakým se svolávají řádné, náhradní a mimořádné 


valné hromady akcionářů včetně podmínek účasti: 


Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři.  


Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. 


Nestanoví-li kogentní právní předpis jinak, plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být 


písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných 


hromadách. 


Valná hromada se koná alespoň jednou (1) ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí 


účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsob 
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rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na 


internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů 


přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových 


stránkách společnosti. Svolavatel rovněž zajistí zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 


třicet (30) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití 


kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem. 


V případě, že valná hromada není usnášeníschopná do šedesáti (60) minut po určené době 


zahájení, statutární ředitel svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se svolává 


novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na patnáct 


(15) dní před jejím konáním. Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách 


společnosti a akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 


patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada 


se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 


Vysloví-li souhlas s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků 


stanov a právních předpisů na svolání valné hromady.  


(f) Stanovy ani zakladatelské právní jednání neobsahují žádná ustanovení, která by mohla 


způsobit zdržení, odložení změny kontroly nad Emitentem nebo by jí mohla zabránit. 


(g) Stanovy ani zakladatelské právní jednání neupravují limit vlastnictví, při jehož přesažení 


musí být zveřejněno jméno akcionáře. 


(h) Stanovy ani zakladatelské právní jednání neobsahují popis podmínek pro změny kapitálu 


přísněji, než požaduje zákon. 


5.22 VÝZNAMNÉ SMLOUVY 


Mimo smluv uvedených v tomto článku Emitent uzavřel další významné smlouvy, jež jsou uvedeny v 


kap. 5.11 Prospektu. 


(a) Nájemní smlouvy 


Dne 1.7.2015 uzavřel Emitent jako nájemce s VUT v Brně jako pronajímatelem smlouvu o nájmu, 


na základě které byly Emitentovi pronajata laboratoř a sklad. Nájemní smlouva je uzavřena na 


dobu určitou, a to do 30.9.2019. Výše nájemného byla sjednána menší, než je cena obvyklá v místě 


a čase, přičemž rozdíl mezi cenou obvyklou a stanoveným nájemným je považován za podporu de 


minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013.
14


 Podpora Emitenta je poskytována tzv. 


slevou na nájemném ve formě povolené veřejné podpory de minimis. Sleva na nájemném vyplývá 


z nájemní smlouvy Emitenta s pronajímatelem. Součástí nájemní smlouvy je též čestné prohlášení 


pronajímatele o podporu v režimu de minimis. 


(b) Distributorské smlouvy 


Dne 14.5.2017 uzavřel Emitent se společností Flash Photoshonics, Inc. jako distributorem 


distribuční smlouvu, na základě které se distributor zavázal vykonávat distribuci, podporu a prodej 


produktů Emitenta na území Kanady, USA a Mexika. 


Dne 23.1.2018 uzavřel Emitent se společností Quantum-RX, SAS jako distributorem distribuční 


smlouvu, na základě které se distributor zavázal vykonávat distribuci, podporu a prodej produktů 


Emitenta na území Francie, Švýcarska, Maroka, Alžírska a Tunisu. 


                                                      


14 Podpora, která není z právního pohledu není veřejnou podporou (nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory - je sice 


poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby), ale vzhledem k její relativně nízké 


hodnotě stanovené Evropské komisi nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU 


a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. 
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Dne 18.6.2018, s účinností do 18. 6. 2019, vystavil Emitent ve prospěch společnosti Beiging 


Ecotech Science and Technology Ltd. jako svého distributora v Čínské lidové republice krycí list, 


na základě kterého poskytuje společnosti v dané oblasti přístrojové techniky a zařízení Sci-Trace a 


X-Trace distribuční exkluzivitu pro Čínskou lidovou republiku. Emitent intenzivně jedná s Beiging 


Ecotech Science and Technology Ltd. o uzavření shodné smlouvy o distribučním zastoupení jako 


se subjekty výše. 


(c) Licenční smlouvy 


Viz kap. 5.11.2. 


(d) Dotační smlouvy 


Dne 27.11.2017 uzavřel Emitent jako další účastník s VUT v Brně jako hlavním příjemcem 


smlouvu o účasti na řešení projektu a o využití výsledků, jejímž předmětem je stanovení podmínek 


spolupráce smluvních stran na řešení projektu „Vývoj a inovace detekčního systému laserové 


ablace vhodného pro monitoring kontaminace rostlin nanočásticemi vstupujícími do životnı́ho 


prostředí“, řešeného v rámci programu Technologické agentury České republiky Zéta. Emitent je 


v rámci této dotace dalším účastníkem, který celkově obdrží část finančních zdrojů ve výši 322 644 


Kč, avšak dosud Emitent obdržel dotaci ve výši 169 722 Kč (8.3.2018) s tím, že zbylá část je 


očekávána v následujícím období.  O dotaci je účtováno v účetním období roku 2018, tedy v 


období, kdy došlo k prvnímu převodu finančních prostředků a jejich využití ke smluvně 


stanovenému účelu. Dotace bude plně zohledněna v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2018 v 


souladu s českými účetními předpisy. V účetním období roku 2018 je o dotaci účtováno do 


výnosů, na účty účtové skupiny 64 – Ostatní výnosy, a to ve věcné a časové souvislosti s 


vyúčtovanými náklady, souvztažně s účty účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. Povinnost 


vrátit část nebo plnou výši dotace by mohla Emitentovi vzniknout v případě nedočerpání 


finančních prostředků ve smluvně stanoveném období a v případě, kdy by nebyl schopen plnit své 


povinnosti vyplývající ze smlouvy o účasti na řešení projektu. S ohledem na skutečnost, že se 


prostředky čerpají v roce 2018, nejsou zohledněny v historických finančních výkazech 


Dne 11.6.2018 uzavřel Emitent jako příjemce a Česká republika – Ministerstvo průmyslu a 


obchodu jako poskytovatel smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou 


dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, jejímž předmětem je poskytnutí 


účelové podpory (v celkové výši 9 311 585 Kč) na řešení projektu „Vývoj zařízení pro identifikaci 


stopových prvků brzdné stopy“. Emitent, jako hlavní příjemce, celkově obdrží účelovou podporu 


ve výši 5 997 585 Kč, avšak dosud Emitent obdržel dotaci ve výši 2 249 581 Kč (26.6.2018) s tím, 


že část v hodnotě 536 235 Kč poukázal VUT v Brně (jako dalšímu účastníkovi) a zbylá část je 


očekávána v následujícím období. VUT v Brně jako další účastník projektu má celkově obdržet 


účelovou podporu ve výši 3 314 000 Kč.  O dotaci je účtováno v účetním období roku 2018 a bude 


zohledněna v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy. 


V rámci výsledků k 30.6.2018 je dotace zohledněna v položce krátkodobých závazků (Stát – 


daňové závazky a dotace), a to ve výši, v jaké byla poskytnuta podpora pro účetní období roku 


2018 (2 250 tis. Kč). S ohledem na věcnou a časovou souvislost s vyúčtovanými náklady nebylo o 


dotaci do 30.6.2018 účtováno na výnosových účtech. Povinnost vrátit část nebo plnou výši dotace 


by mohla Emitentovi vzniknout v případě nedočerpání finančních prostředků ve smluvně 


stanoveném období a v případě, kdy by nebyl schopen plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy 


o účasti na řešení projektu. S ohledem na skutečnost, že se prostředky čerpají v roce 2018, nejsou 


zohledněny v historických finančních výkazech 


Dne 22.8.2018 uzavřel Emitent jako příjemce a společnost JIC, zájmové sdružení právnických 


osob jako implementační agentura smlouvu o poskytnutí dotace z programu SME Instrument Brno, 


jejímž předmětem je poskytnutí částky ve výši 1 100 000 Kč. Dosud Emitent obdržel dotaci ve 


výši 440 000 Kč (22.8.2018 od JIC). Dotace bude plně zohledněna v řádné účetní závěrce k 


31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy. V řešených případech poskytnutých dotací 


byly dotace účtovány do výnosů (účty skupiny 64 – Ostatní výnosy) ve věcné a časové souvislosti 


s vyúčtovanými náklady, souvztažně s účty účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. Při 
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přípravě účetní závěrky se posuzuje věcná a časová souvislost s vyúčtovanými náklady, je řešeno 


případné časové rozlišení. S ohledem na skutečnost, že se prostředky čerpají v roce 2018, nejsou 


zohledněny v historických finančních výkazech 


Dne 18.5.2017 uzavřel Emitent jako příjemce a společnost JIC, zájmové sdružení právnických 


osob jako implementační agentura smlouvu o poskytnutí kreativního voucheru, jejímž předmětem 


je poskytnutí částky v maximální výši 96 300 Kč. V souladu s nařízením Komise (EU) č. 


1407/2013 se jednalo o podporu de minimis. 


V případě porušení podmínek výše uvedených dotací ze strany Emitenta může teoreticky vyvstat 


povinnost tuto dotaci vrátit. Účetní zobrazení takového postupu závisí na konkrétním důvodu a 


způsobu vrácení dotace. Emitent si k datu vyhotovení Prospektu není vědom porušení podmínek 


žádné z uvedených dotací.  


5.23 ÚDAJE TŘETÍCH STRAN, PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLIV 


ZÁJMU 


Některé informace uvedené v Prospektu pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně 


reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací 


zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by 


reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. 


Do Prospektu není, vyjma zpráv auditorů zahrnutých odkazem, zařazeno prohlášení nebo zpráva osoby, 


která jedná jako znalec. 


5.24 ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY 


Plné znění auditovaných finančních výkazů Emitenta, včetně příloh a auditorských výroků k nim, jsou 


na požádání k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta a na jeho webových stránkách v sekci Pro 


investory. V sídle Emitenta je též možné nahlédnout do zakladatelských dokumentů a stanov Emitenta. 


Veškeré dokumenty uvedené v této kapitole budou na uvedených místech k dispozici po dobu platnosti 


tohoto Prospektu. 


5.25 ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH 


Emitent nemá žádné majetkové účasti ani dceřiné společnosti. 
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6. ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z DIVIDEND A PŘÍJMŮ Z PRODEJE AKCIÍ V ČESKÉ REPUBLICE 


Budoucím nabyvatelům Nabízených akcií se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými 


poradci o daňových důsledcích koupě, prodeje a držení Akcií a přijímání plateb ve formě dividend z 


těchto Akcií podle daňových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty nebo 


daňovými rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držby a prodeje Akcií mohou být zdaněny. 


Následující stručné shrnutí zdaňování Akcií a dividend z nich plynoucích v České republice vychází 


zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a souvisejících právních 


předpisů účinných k datu vyhotovení tohoto shrnutí, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších 


předpisů uplatňovaného českými správními úřady a jinými státními orgány a známého obchodní 


korporaci k datu vyhotovení tohoto shrnutí. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti 


na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu 


těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován. Toto shrnutí neřeší případné 


specifické dopady konkrétních smluv o zamezení dvojímu zdanění, které mohou být případně 


aplikovatelné u některých nabyvatelů Akcií či příjemců dividend. Níže uvedené informace nepředstavují 


vyčerpávající popis možných daňových dopadů souvisejících s rozhodnutím koupit, držet či prodat 


Akcie. 


V případě změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladů v oblasti zdaňování Akcií oproti 


režimu uvedenému níže, bude obchodní korporace postupovat dle takového nového režimu. Pokud bude 


obchodní korporace na základě změny právních předpisů nebo jejich výkladů povinna provést srážky 


nebo odvody daně z příjmů z dividend, nevznikne obchodní korporaci v souvislosti s provedením 


takovýchto srážek nebo odvodů vůči vlastníkům Akcií povinnost doplácet jakékoli dodatečné částky jako 


náhradu za takto provedené srážky či odvody. 


V následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo prodejem Akcií pro 


investory, kteří v České republice podléhají zvláštnímu režimu zdanění (např. investiční, podílové nebo 


penzijní fondy). 


Dividendy  


Příjem ve formě podílu na zisku akciové společnosti neboli též příjem ve formě dividend (dividenda) 


vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo není českým daňovým rezidentem 


a zároveň nepobírá dividendy prostřednictvím stálé provozovny v České republice, podléhá srážkové 


dani vybírané u zdroje (tj. při výplatě dividendy obchodní korporací). Sazba této srážkové daně dle 


českých daňových předpisů činí 15 %, pokud, v případě daňového nerezidenta, příslušná smlouva o 


zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Pokud je příjemcem dividendy fyzická osoba, která 


není českým daňovým rezidentem, nepobírá dividendy prostřednictvím stálé provozovny v České 


republice a zároveň není daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo dalšího státu tvořícího 


Evropský hospodářský prostor nebo třetího státu/jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu 


platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o 


výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní 


smlouvy, činí sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů 35 %. Uplatnění kterékoliv z výše 


uvedených alternativ srážkové daně představuje konečné zdanění dividendy v České republice. Základ 


pro výpočet srážkové daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně. Základ pro výpočet 


srážkové daně se zaokrouhluje na celé haléře dolů a celková částka daně sražené plátcem se u každého 


příjemce zaokrouhluje na celé Kč dolů. 


Režim zdanění dividendy vyplácené fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň 


pobírá dividendy prostřednictvím stálé provozovny v České republice, je nejasný v tom ohledu, zda tyto 


dividendy podléhají srážkové dani v sazbě 15 %, resp. nižší v souladu se smlouvou o zamezení dvojího 


zdanění (která v tom případě představuje konečné zdanění úroku v České republice), nebo zda tyto 


dividendy tvoří součást obecného základu daně. Pokud tyto dividendy tvoří součást obecného základu 


daně, pak podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 %. V případě, že dividendový příjem tvoří 


součást obecného základu daně a je dosahován prostřednictvím české stálé provozovny fyzické osoby, 


která není českým daňovým rezidentem a která zároveň není daňovým rezidentem členského státu EU 


nebo Evropského hospodářského prostoru, je obchodní korporace povinna při výplatě dividendy srazit 
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zajištění daně ve výši 10 % z tohoto příjmu. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 


Fyzická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stálé provozovny je obecně povinna podat 


v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na její celkovou 


daňovou povinnost. 


Dividenda vyplácená právnické osobě podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. při výplatě 


dividendy obchodní korporací). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 %, 


pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví, v případě dividendy vyplácené 


právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem, sazbu nižší. Pokud je příjemcem dividendy 


právnická osoba, která není českým daňovým rezidentem a zároveň není daňovým rezidentem jiného 


členského státu EU nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetího 


státu/jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o 


zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro 


oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, činí sazba srážkové daně dle českých 


daňových předpisů 35 %. Uplatnění kterékoliv z výše uvedených alternativ srážkové daně představuje 


konečné zdanění dividendy v České republice. Základ pro výpočet srážkové daně se zaokrouhluje na 


celé haléře dolů a celková částka daně sražené plátcem se u každého příjemce zaokrouhluje na celé Kč 


dolů. 


Výše uvedené shrnutí předpokládá, že příjemce dividendy je jejím skutečným vlastníkem. Směrnice o 


společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU může 


zdanění dividendy vyplácené jiné právnické osobě zcela vyloučit, pokud jsou splněny podmínky pro 


uplatnění osvobození dividendy od daně z příjmů stanovené touto směrnicí. Osvobození od daně z 


příjmů se může týkat jak právnických osob, které jsou českými daňovými rezidenty, tak i právnických 


osob, které jsou daňovými rezidenty jiného členského státu EU, Švýcarské konfederace, Norska, 


Islandu nebo Lichtenštejnska. 


Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce dividendy 


daňovým rezidentem, může zdanění dividendy v České republice taktéž vyloučit nebo sazbu srážkové 


daně snížit. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojímu zdanění 


může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že se příslušná smlouva o zamezení dvojího 


zdanění na příjemce dividendy skutečně vztahuje. Obchodní korporace vyplácející dividendu obecně 


přebírá odpovědnost za provedení srážky a odvod daně u zdroje, bude-li taková srážka a odvod daně 


relevantní. 


Zisky/ztráty z prodeje  


Zisky z prodeje akcií realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která 


není českým daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje v České republice prostřednictvím 


stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje akcií jí plyne od 


kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který 


není českým daňovým rezidentem, nepodléhají srážkové dani a zahrnují se do obecného základu daně, 


kde podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % a pokud jsou realizovány v rámci 


podnikatelské činnosti fyzické osoby, která akcie prodává, případně též solidárnímu zvýšení daně ve 


výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze 


závislé činnosti a dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v 


příslušném zdaňovacím období, a částkou 1.438.992 Kč. Ztráty z prodeje akcií jsou u nepodnikajících 


fyzických osob obecně daňově neuznatelné, ledaže jsou v témže zdaňovacím období zároveň vykázány 


zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje akcií až do 


výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů vzájemně započíst. 


Zisky z prodeje akcií, které nebyly zahrnuty v obchodním majetku, jsou u fyzických osob obecně 


osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, pokud mezi nabytím a prodejem akcií uplyne doba 


alespoň 3 let. 


Zisky z prodeje akcií realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo 


která není českým daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje v České republice 


prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje 
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akcií jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny 


kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se u právnické osoby zahrnují do obecného 


základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 %. 


Ztráty z prodeje akcií jsou u této kategorie osob obecně daňově uznatelné s výjimkou ztrát z prodeje 


akcií, které představují podstatný nebo rozhodující vliv na akciové společnosti, která vydala akcie. 


V případě prodeje akcií vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým 


rezidentem členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, kupujícímu, který je českým 


daňovým rezidentem, nebo osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v 


České republice prostřednictvím stálé provozovny nebo v České republice zaměstnává zaměstnance po 


dobu delší než 183 dnů, je kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny akcií srazit zajištění daně z 


příjmů ve výši 1 % z hrubé výše příjmu. Prodávající je v tom případě povinen podat v České republice 


daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na jeho celkovou daňovou povinnost. 


Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 


Výše uvedené shrnutí předpokládá, že příjemce příjmů z prodeje akcií je jejich skutečným vlastníkem. 


V případě, že právnická osoba realizující příjmy z prodeje akcií je daňovým rezidentem státu EU, vztah 


mezi touto právnickou osobou a akciovou společností, jejíž akcie jsou předmětem prodeje, naplňuje 


vztah mateřské a dceřiné společnosti dle Směrnice o společném systému zdanění mateřských a 


dceřiných společností, je příjem z prodeje takových akcií od daně z příjmů právnických osob zcela 


osvobozen. Osvobození od daně z příjmů se může týkat jak právnických osob, které jsou českými 


daňovými rezidenty, tak i právnických osob, které jsou daňovými rezidenty jiného členského státu EU, 


Švýcarské konfederace, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. V případě, že příjem z prodeje akcií je 


osvobozen od daně z příjmů právnických osob, nelze uplatnit jako daňově uznatelný náklad nabývací 


cenu prodaných akcií. 


Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jíž je prodávající vlastník akcií 


rezidentem, může zdanění zisků z prodeje akcií v České republice vyloučit, včetně zajištění daně. 


Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být 


podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se 


na příjemce platby skutečně vztahuje. 
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7. VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI 


Informace, uvedené v této kapitole jsou předloženy jen jako všeobecné informace pro charakteristiku 


právní situace, a byly získány z veřejně přístupných dokumentů. Emitent ani jeho poradci nedávají 


žádné prohlášení, týkající se přesnosti nebo úplnosti informací zde uvedených. Potenciální nabyvatelé 


jakýchkoli Nabízených akcií by se neměli výhradně spoléhat na informace zde uvedené a doporučuje se 


jim posoudit se svými právními poradci otázky vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi v 


každém příslušném státě. 


Emitent neudělil souhlas s příslušností zahraničního soudu v souvislosti s jakýmkoli soudním procesem 


zahájeným na základě nabytí jakýchkoli Nabízených akcií, ani nejmenoval žádného zástupce pro řízení 


v jakémkoli státě. V důsledku toho může být pro nabyvatele Nabízených akcií nemožné zahájit jakékoli 


řízení proti Emitentovi nebo požadovat u zahraničních soudů vydání soudních rozhodnutí proti 


Emitentovi nebo plnění soudních rozhodnutí vydaných takovými soudy, založené na ustanoveních 


zahraničních právních předpisů. 


V případech, kdy Česká republika uzavřela s určitým státem mezinárodní smlouvu o uznání a výkonu 


soudních rozhodnutí, je zabezpečen výkon soudních rozhodnutí takového státu v souladu s ustanovením 


dané mezinárodní smlouvy. Při neexistenci takové smlouvy mohou být rozhodnutí cizích soudů uznána 


a vykonána v České republice za podmínek stanovených zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním 


právu soukromém, v platném znění (ZMPS). 


Podle ZMPS nelze rozhodnutí soudů cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o právech a 


povinnostech, o kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice soudy, 


stejně jako cizí soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (společně dále pro 


účely tohoto odstavce také jen cizí rozhodnutí) uznat a vykonat, jestliže (i) věc náleží do výlučné 


pravomoci českých soudů, nebo jestliže by řízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího 


státu, kdyby se ustanovení o příslušnosti českých soudů použilo na posouzení pravomoci cizího orgánu, 


ledaže se účastník řízení, proti němuž cizí rozhodnutí směřuje, pravomoci cizího orgánu dobrovolně 


podrobil; nebo (ii) o témže právním poměru se vede řízení u českého soudu a toto řízení bylo zahájeno 


dříve, než bylo zahájeno řízení v cizině, v němž bylo vydáno rozhodnutí, jehož uznání se navrhuje; 


nebo (iii) o témže právním poměru bylo českým soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v 


České republice již uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu; nebo (iv) účastníku řízení, vůči 


němuž má být rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem cizího orgánu možnost řádně se účastnit řízení, 


zejména nebylo-li mu doručeno předvolání nebo návrh na zahájení řízení; nebo (v) uznání by se zjevně 


příčilo veřejnému pořádku; nebo (vi) není zaručena vzájemnost uznávání a výkonu rozhodnutí 


(vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuje-li cizí rozhodnutí proti občanu České republiky nebo či 


právnické osobě se sídlem v České republice). K překážkám uvedeným pod body (ii) až (iv) výše se 


přihlédne, jen jestliže se jich dovolá účastník řízení, vůči němuž má být cizí rozhodnutí uznáno, ledaže 


je existence překážky (ii) nebo (iii) orgánu rozhodujícímu o uznání jinak známa. 


Ministerstvo spravedlnosti ČR může po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jinými 


příslušnými ministerstvy učinit prohlášení o vzájemnosti ze strany cizího státu. Takové prohlášení je 


pro soudy České republiky a jiné státní orgány závazné. Pokud toto prohlášení o vzájemnosti není 


vydáno vůči určité zemi, neznamená to automaticky, že vzájemnost neexistuje. Uznání vzájemnosti v 


takových případech bude záležet na faktické situaci uznávání rozhodnutí orgánů České republiky v 


dané zemi. ZMPS oproti původnímu zákonu, který nahradil, nestanoví, že sdělení Ministerstva 


spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ze strany cizího státu je závazné pro soudy a jiné státní 


orgány. Soud k němu tak přihlédne jako ke každému jinému důkazu. 


V souvislosti s členstvím České republiky v EU je v České republice přímo aplikovatelné nařízení 


Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a 


výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Na základě tohoto nařízení jsou 


soudní rozhodnutí vydaná soudními orgány v členských státech EU v občanských a obchodních věcech 


vykonatelná v České republice. 
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8. VŠEOBECNÉ INFORMACE 


8.1 INTERNÍ SCHVÁLENÍ EMISE EMITENTEM 


Vydání Nabízených akcií bylo schváleno rozhodnutím valné hromady Emitenta dne 19.10.2018. 


8.2 SCHVÁLENÍ PROSPEKTU 


Tento Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. [-] ke sp. zn. [-] ze dne [-], které nabylo právní 


moci dne [-]. Rozhodnutím o schválení Prospektu cenného papíru ČNB osvědčuje, že schválený 


Prospekt obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, 


zda cenný papír nabude či nikoli. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta 


a schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost platit výnosy či jiné 


částky z cenného papíru. 


8.3 PŘIJETÍ AKCIÍ K OBCHODOVÁNÍ NA TRHU START 


Emitent požádal o přijetí Akcií k obchodování na trhu START organizovaném BCPP. Žádost směřovala 


k tomu, aby Akcie byly přijaty k obchodování na trhu START po vydání Nabízených akcií; 


předpokládaným datem přijetí Akcií k obchodování na trhu START je 3.12.2018. Trh START je 


provozován BCPP jako mnohostranný obchodní systém a není regulovaným trhem ve smyslu zákona. 


8.4 PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ VYDÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ 


Nabízené akcie jsou vydávány na základě ZPKT a ZOK. 
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AUTORIZOVANÝ ANALYTIK A PORADCE PRO VSTUP NA TRH 


Roklen Corporate Finance 


Roklen Holding a.s.  


Václavské náměstí 838/9  


110 00 Praha 1 


 


AUDITOR EMITENTA 


Ing. Slavomír Petráněk 


Padovská 585/4 


109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy 
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