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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2019 

 

 

AtomTrace a.s.,  

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno,  

IČO: 033 96 916,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, 

(„Společnost“) 

 

 

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 předkládaná 
statutárním ředitelem Společnosti.  
 

POPIS SPOLEČNOSTI 

Společnost je akciová společnost, se sídlem Kolejní 3094/9, 612 00 Brno, Královo Pole, Česká 
republika, identifikační číslo Společnosti je 033 96 916. Společnost byla zapsána do obchodního 
rejstříku Krajského soudu v Brně dne 12. 9. 2014. Spisová značka B 7676. 
 
Předmětem podnikání Společnosti jsou zejména ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 
technických věd a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n., dale pak výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Statutárním ředitelem k 31. prosinci 2019 byl Georg Hotar, dat. nar. 21. dubna 1975, bytem  
8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace.  
 
PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2019  

V prvním kvartálu roku 2019 došlo k následujícím změnám v orgánech Společnosti. Jejich 
důvodem bylo intenzivnější zaměření na rozvoj obchodu, profesionalizace managementu a také 
zapojení nových akcionářů Společnosti, vzešlých z IPO 2018, do orgánů Společnosti. Karel 
Novotný byl ve funkci statutárního ředitele nahrazen Georgem Hotarem, majoritním akcionářem 
a předsedou správní rady, Tomáš Černohorský byl ve funkci člena správní rady Společnosti 
nahrazen Davidem Pechou, akcionářem Společnosti vzešlým z IPO 2018. Janu Pročkovi byla 
udělena prokura. 

V prvním kvartálu roku 2019 Společnost plánovala zvýšení základního kapitálu úpisem nových 
akcií prostřednictvím druhé veřejné nabídky na burze START při Burze cenných papírů Praha 
a.s. s cílem získat kapitál až do výše plánované IPO, realizovaného na burze START předešlého 
roku 2018 (plánovaná výše IPO 25 - 35 mil. Kč, získáno 8,5 mil. Kč). Valná hromada, konaná 
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k datu 28.3.2019, která na svém pořadu měla na návrh kvalifikovaného akcionáře Georga 
Hotara tento bod k projednání, však uvedené zvýšení základního kapitálu nepřijala, když pro 
přijetí bezprostředně souvisejícího usnesení o omezení přednostního práva na úpis akcií bylo 
pouze 73,116% na valné hromadě přítomných akcionářů a nutných pro přijetí bylo 75% 
přítomných akcionářů.  

V následujících kvartálech 2, 3 a 4 Společnost dále realizovala aktivity na úrovni výzkumu a 
vývoje, budování obchodních příležitostí a realizace výrobně - obchodní činnosti. V této 
souvislosti došlo také k strukturálnímu posílení personálního obsazení Společnosti:  

Management: došlo k posílení vedení Společnosti o strategickou seniorní pozici s klíčovou 
expertízou v oblasti strategie budování obchodu a distribučních sítí (Vice-prezident sales) a k 
posílení středního managementu na úrovni seniorního řízení vývoje HW (Team Lead) a SW 
(Team Lead).  

Sales a Marketing: Došlo k vytvoření teamu pro obchod a marketing, ten je aktuálně složen ze 
3 seniorů pro obchod, export a budování distribučních a partnerských sítí, 1 seniorního 
marketing a event manažera a 1 seniorního produktového manažera. Současná rozšířená 
jazyková kapacita teamu: angličtina, francouzština, španělština, portugalština, polština, ruština, 
čínština.  

Výzkum a vývoj: Došlo k restrukturalizaci vývojově-konstrukčního týmu, zejména z pohledu 
profesionalizace, zvýšení míry seniority a zaměření na aplikace, realizaci a podporu realizace 
zakázek. Významná část výzkumně-vývojového týmu odešla v roce 2019 zpět na VUT v Brně 
(11), část do trhu (4). Do výzkumně-vývojového teamu byli postupně přijati aplikačně zaměření 
a odborně kompetentní rekruti z trhu, pokrývající a dále rozšiřující potřebné a žádoucí 
kompetence HW, SW, technologie, analytiky i aplikace.
 

V roce 2019 Společnost pokračovala v účasti na realizaci vědecko-výzkumných projektů 
s podporou dotace. V účetním období byly tak vykázány uznané náklady na tyto realizované 
projekty: 

• program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje – TRIO, výzkumně-vývojový 
projekt Road-Trace (Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy) 
realizovaný v období roku 2018-2020, s obdobím 2019 ve výši ročních nákladů 4 464 
tis. Kč a s podporou dotace ve výši 2 953 tis. Kč. 

• program Technologické agentury ČR Zéta, projekt „Vývoj a inovace detekčního systému 
laserové ablace vhodného pro monitoring kontaminace rostlin nanočásticemi 
vstupujícími do životního prostředí“, s obdobím 2019 ve výši ročních nákladů 385 tis. 
Kč a s podporou dotace ve výši 153 tis. Kč. 

V roce 2019 Společnost posilovala a nadále i v roce 2020 Společnost posiluje existující globální 
distribuční síť, strategicky se zaměřuje na rozšíření distribuční sítě o země nejen Latinské 
Ameriky, ale i Jihovýchodní Asie, Japonska, Austrálie, bývalého Sovětského svazu a Blízkého 
východu, bývalé Jugoslávie a o doposud neobsazené státy EU. Intenzivně v tomto smyslu 
spolupracuje s příslušnými zastupitelskými úřady za podpory ekonomické diplomacie ČR. Na 
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českém a slovenském trhu Společnost rozšiřovala své působení zejména o segmenty 
automotive, strojírenství a průmyslové automatizace, ale i další, např. potravinářská výroba, 
zemědělství a životní prostředí.  

STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019  

Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019: 
 (údaje v tis. Kč) 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

               395    -247           148 

Hmotné movité věci a jejich soubory                470     -94           376 
Celkem                 865   -341           524 

 

Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku:  

(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 1.1.2019 Přírůstky Úbytky 
Stav 
k 31.12.2019 

Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

         395         0        0         395 

Hmotné movité věci a jejich 
soubory 

         622     470   -622             470 

Celkem        1 017     470   -622         865 
 

Struktura vlastního kapitálu 

(údaje v tis. Kč) 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 

Základní kapitál    2 170    2 170 
Ážio    8 330    8 330 
Ostatní kapitálové fondy     1 772     1 772  
Nerozdělený zisk minulých let    6 924     6 924  
Neuhrazená ztráta minulých let -11 565   -1 755 

Jiný výsledek hospodaření minulých let      -559      -559 
Hospodářský výsledek běžného období   -8 360   -9 810 
Celkem    -1 288     7 072 
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Závazky a pohledávky 
 
Společnost nemá závazky ani pohledávky s dobou splatností nad 5 let.  
 

Úvěry 

K zajištění provozu Společnost pořídila v roce 2019 automobil na úvěr. Výše úvěru je 427 tis. 
Kč. Doba splácení úvěru je 60 měsíců. Úvěr je splácen anuitně, Společnost spolu s úmorem 
hradí v měsíčních splátkách úrok a pojistné.  

 

Transakce se spřízněnými stranami 

K 31.12.2019 Společnost eviduje pohledávku za akcionářem a současně statutárním ředitelem 
Společnosti Georgem Hotarem ve výši 25 tis. Kč a závazky vůči akcionáři a současně 
statutárnímu řediteli Společnosti Georgu Hotarovi ve výši 1 768 tis. Kč. 

 

Dotace 

Ve výnosech roku 2019 Společnost eviduje dotační podporu de minimis na provozní účely, a 
to nájem prostor ve výši 474 tis. Kč a konzultační služby ve výši 60 tis. Kč.  

Ve výnosech roku 2019 Společnost eviduje přijatou veřejnou dotaci ve výši 2 953 tis. Kč v rámci 
operačního programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (TRIO - Program 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje) v souvislosti s řešením výzkumně-
vývojového projektu Road-Trace (Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy). 
V roce 2019 představuje tento projekt celkovou výši ročních nákladů (včetně přijaté dotace) 4 
464 tis. Kč. Viz též výše. Tento projekt pokračuje dále do roku 2020. 
 
V rámci projektu „Vývoj a inovace detekčního systému laserové ablace vhodného pro 
monitoring kontaminace rostlin nanočásticemi vstupujícími do životního prostředí“, řešeného 
v rámci programu Technologické agentury České republiky Zéta, přijala Společnost v roce 2019 
do výnosů dotaci ve výši 153 tis. Kč. V roce 2019 představuje tento projekt celkovou výši ročních 
nákladů (včetně přijaté dotace) 385 tis. Kč. Tento projekt byl v roce 20190 úspěšně ukončen. 
 
 
ZÁVĚR 

Společnost vykázala v roce 2019 ztrátu ve výši 8.359.632 Kč, a to zejména realizací shora 
uvedených výzkumných projektů. Společnost předpokládá pokrytí této ztráty z další činnosti 
Společnosti v následujících účetních obdobích. Finanční stabilitu Společnosti tato skutečnost v 
roce 2019 neohrozila, a to ani z pohledu nepřetržitého trvání, tato skutečnost trvá i v roce 2020. 

Finanční plán uvažovaný Společností v AZ 2018, odpovozovaný od plánu představeného na IPO 
2018, předpokládal pro rok 2019 tržby ve výši 41 mil. Kč a EBITDA 4 mil. Kč. Tyto parametry 
nebyly vzhledem k okolnostem v roce 2019 naplněny. Jednalo se o zejména tyto okolnosti: 
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i)  nerealizace 2 významných zahraničních zakázek celkem za cca 25 mil. Kč (závazné 
objednávky, respektive vysoutěžený tendr, zakázka nerealizována v důsledku porušení 
smluvních podmínek na straně odběratele, neoprávněné odstoupení od smlouvy, respektive z 
tendru);  

ii)  nerealizace zahraničního tendru v objemu cca 6,1 mil. Kč z důvodu změny jeho podmínek 
v průběhu v  neprospěch Společnosti, a to přímo výběrovou komisí zadavatele;  

iii)  přesunem zahraniční zakázky v objemu cca 2,3 mil. Kč z roku 2019 (nedokončená výroba) 
do roku 2020 v důsledku zpoždění subdodávek;  

iv)  plánované rozšíření teamu a navýšení osobních nákladů o 25 % na úroveň 5,6 mil. Kč.  

Společnost v důsledku toho realizovala v roce 2019 tržby na úrovni cca 3 mil. Kč se zápornou 
EBITDA cca -8 mil. Kč, čímž se vlastní kapitál propadl na úroveň cca -1,2 mil. Kč. Společnost 
předpokládá pokrytí této ztráty z její další činnosti v následujících účetních obdobích, jelikož 
významná část těchto nákladů byla vynaložena na realizaci výzkumných projektů určených pro 
budoucí produkty a obchodní zakázky.  

Finanční plán, který byl modelován managementem Společnosti před IPO na období 2018 – 
2023, dále pak aktualizován jak k datu vydání AZ 2018, tak k datu AZ 2019, vycházel z projekce 
jednotlivých produktových linií a poměrových ukazatelů nákladů, přičemž jeho hlavním 
výstupem byl projektovaný výkaz zisku a ztráty (zveřejněno na stránkách Společnosti).  Rok 
2019 přináší v plánu na období 2021-2023 navýšení obratu, které je ovlivněno zejména 
urychlením vývoje A-Trace® Generic, zařízení do oblastí automotive a automation. Celkově 
Společnost finanční plán zhotovený a zveřejněný pro účel  IPO 2018 považuje za i nadále 
konsistentní a bez významných odchylek.  

Hlavní předpoklady plnění plánu jsou:  

Rozšiřování distribuční sítě a vstupy externího financování pro realizaci plánu (další emise, 
bankovní financování apod.). 

Úspěšně dokončený vývoj nových produktových řad, zejména Road-Trace a A- Trace® Generic 
a jejich komerční uvedení na trh.  

Postupné navyšování počtu zaměstnanců úměrně s růstem velikosti Společnosti.  

Organický růst prodejů Sci-Trace®, A-Trace®, AC-DDG-4 a LIBS Interaction Chamber®. 

Kontinuální rozvoj OEM spolupráce Společnosti s klíčovými dodavateli, produktové inovace a 
zefektivnění odběratelsko-dodavatelské struktury realizované Společností.  

Předpoklad rychlejšího růstu Společnosti než trhu LIBS z důvodu raného stádia vývoje trhu LIBS. 
Společnost očekává postupné navyšování výroby a díky inovativnosti jejích produktů 
předpokládá také růst poptávky po jejích výrobcích a tím růst podílu na trhu.  
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Společnost pro svůj další rozvoj vnímá z pohledu roku 2019 pro rok 2020 a dále následující rizika: 

Potřeba zajištění provozního cash flow (střední riziko, střednědobé). 

Významný vliv (ne)realizace jednotlivých zakázek na výsledek hospodaření a tím i na plnění 
střednědobých plánů – ( střední riziko, střednědobé). 

Aktivity konkurenční spol. Lightigo s.r.o. a související (nízké riziko, krátkodobé, viz. dále).  

Globální ekonomické dopady COVID – 19 (střední riziko, krátkodobé). 

 
Aktivity konkurenční spol. Lightigo s.r.o. a související 

 

V roce 2019 vstoupila část v roce 2019 ze Společnosti odešlých zaměstnanců, avšak i 
současných akcionářů Společnosti (část výzkumně – vývojového týmu, působící současně 
akademicky na VUT v Brně, respektive na CEITEC VUT v Brně) do do té doby zcela oborově 
bezpředmětné společnosti BCon - business consulting s.r.o., ta byla následně přejmenována na 
Lightigo s.r.o., kde společně s předešlým jediným společníkem a jednatelem BCon - business 
consulting s.r.o., ucházejícím se též předtím v roce 2019 o pozici provozního ředitele 
Společnosti, navrhovaným na uvedenou pozici shora zmíněnou skupinou, zahájili dle názoru 
Společnosti systematické nekalosoutěžní a další protiprávní jednání proti Společnosti, mimo 
jiné ležící v bezprostřední oborové, technologické, produktové a obchodní konkurenci. Tento 
odchod části týmu v roce 2019 sice nepřinesl významné negativní dopady na kompetence, 
fungování a rozvoj Společnosti, tato skutečnost je však vnímána Společností jako riziko. 
Společností byly v této souvislosti, z důvodu zajištění ochrany oprávněných zájmů Společnosti, 
již v roce 2019 realizovány předžalobní výzvy proti nekalosoutežnímu jednání shora uvedených 
osob, v roce 2020 Společnost dále pokračuje v právních krocích k zajištění ochrany oprávněných 
zájmů Společnosti v této záležitosti. 
  
 

V Praze dne 14. 8. 2020 

 

 

_______________________________ 

Jméno: Georg Hotar 

Funkce: statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s. 


