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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2020 

 

 

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 2020, předkládaná 
správní radou Společnosti.  
 

POPIS SPOLEČNOSTI 

Společnost AtomTrace je česká společnost se sídlem v Brně, která byla založena v roce 2014 
jako start-up středoevropského výzkumného centra CEITEC, v návaznosti na výzkum a vývoj 
metody LIBS realizovaný historicky výzkumnými týmy na VUT v Brně a na Masarykově 
univerzitě. Společnost vznikla s vizí vyvíjet a dodávat na trh vědecké i aplikační přístroje 
využívající metodu spektroskopie laserem buzeného plazmatu (laser-induced breakdown 
spectroscopy, tzv. LIBS). Společnost uskutečnila v roce 2018 IPO. 

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 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 

technických věd, dále pak také další obory v rámci živnosti výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Společnost navrhuje a dodává svá zařízení nejen pro výzkumné účely, do akademické sféry, ale 
také do průmyslu, vyvíjí aplikační přístroje do různých sfér trhu, např. automobilového 
průmyslu, strojírenství, těžby, forenzních aplikací, zdravotnictví, životního prostředí, 
potravinářské výroby či zemědělství.  

V roce 2020 došlo k navýšení základního kapitálu na dvojnásobek (4 340 tis. Kč), což vzhledem 
k nelehké době globální pandemie COVID19 pomohlo ke stabilizaci Společnosti. Toto zvýšení 
proběhlo formou neveřejného úpisu, většina akcií byla upsána s využitím přednostního práva 
stávajících akcionářů. 
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Statutárním ředitelem k 31. prosinci 2020 byl Georg Hotar, dat. nar. 21. dubna 1975, bytem  

8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace.  

 

PODNIKATELSKÁ ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2020  

Společnost v roce 2020 pokračovala v realizaci projektu vývoje globálního produktu Road-Trace 
sloužícího k detekci stopových prvků brzdných drah u autonehod metodou LIBS. Společnost v 
roce 2021 bude vývojový projekt dokončovat, v návaznosti na dopady celosvětové situace 
COVID19 však přesunula uvedení produktu na trh do první poloviny roku 2022. 

Společnost byla v roce 2020 úspěšná i v evropských dotačních titulech a očekává zvýšenou 
schopnost získávat tento typ podpory i v budoucích obdobích. V roce 2020 se Společnost 
zaměřila na další vývoj řady A-Trace® se snahou propojit technologii a průmysl – produkt se 
zaměřuje primárně na automobilový průmysl. V důsledku COVID19 byl vývoj v druhé půli roku 
2020 zpomalen, v roce 2021 však opět pokračuje. Na podzim roku 2020 byl vývojový projekt A-
Trace ohodnocen jako prvotřídní inovace označením Seal of Excellence v rámci EU dotačního 
programu EIC Accelerator, tedy certifikátem excelence od Evropské komise. Společnost v roce 
2021 předpokládá zapojení projektu do Národního plánu obnovy a jeho financování z tohoto 
zdroje, a to až do výše 2 465tis EUR. Předpokládané uvedení zařízení na trh je prozatím 
odhadováno na rok 2023.  

V roce 2020 zahájila Společnost vývoj prototypu zařízení s označením M-Trace, nového 
mobilního LIBS zařízení, které umožní rychlou LIBS analýzu v terénu, v oblasti těžebního a 
důlního průmyslu. Tento vývoj je finančně podpořen evropskou dotací EIT RawMaterials ve výši 
60tis EUR. Produkt by měl být oficiálně uveden na trh na podzim v roce 2021. 

Společnost v roce 2020 pokračovala i v dalších vývojových aktivitách, např. v oblasti 
onkologického výzkumu prostřednictvím dalšího vývoje svého hlavního produktu Sci-Trace 
(LIBSEM). 

Po celou dobu roku 2020 Společnost plánovaně dále realizovala aktivity na úrovni výzkumu a 

vývoje, budování obchodních příležitostí a realizace výrobně - obchodní činnosti. V rámci 

tohoto postupu byla Společnost v roce 2020 zásadně zasažena pandemickou globální situací 

COVID19. Finanční plán uvažovaný Společností v AZ 2019 předpokládal pro rok 2020 tržby 

téměř 50 mil. Kč a EBITDA necelých 6 mil. Kč. Plán nebyl vzhledem k pozastaveným dodávkám 

(v důsledku COVID19) v roce 2020 naplněn. Společnost tak realizovala tržby pouze na úrovni 4 

mil. Kč se zápornou EBITDA ve výši -16 mil. Kč.  

 

STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020  

Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2020: 

 (údaje v tis. Kč) 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
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Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
               495    -324           171 

Hmotné movité věci a jejich soubory                469   -244           225 

Celkem                 964   -568           396 

 

Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku:  

(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 1.1.2020 Přírůstky Úbytky 
Stav 

k 31.12.2020 

Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
         395     100        0         495 

Hmotné movité věci a jejich 

soubory 
         469         0        0             469 

Celkem            864     100        0         865 

 

Struktura vlastního kapitálu 

(údaje v tis. Kč) 

 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Základní kapitál    4 340    2 170 

Ážio   23 520    8 330 

Ostatní kapitálové fondy     1 772     1 772  

Nerozdělený zisk minulých let    6 924     6 924  

Neuhrazená ztráta minulých let -19 925 -11 565 

Jiný výsledek hospodaření minulých let      -559      -559 

Hospodářský výsledek běžného období  -16 866   -8 360 

Celkem        -794    -1 288 

 

 

 

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  427 tis. Kč, 

doba splácení úvěru 60 měsíců. Úvěr byl v roce 2020 splácen anuitně, Společnost spolu 

s úmorem hradila v měsíčních splátkách úrok a pojistné. V roce 2020 nebyl společností přijat 

žádný další úvěr.  
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Dotace 

Ve výnosech roku 2020 Společnost eviduje dotační podporu de minimis na provozní účely, a to 

nájem prostor ve výši 582 tis. Kč a konzultační služby ve výši 60 tis. Kč, které byly čerpané v 

rámci regionálních programů na podporu rozvoje regionálních SMEs.  V roce 2019 činila 

podpora de minimis na provozní účely 534 tis. Kč. 

Společnost se účastní realizace vědecko-výzkumných projektů, které jsou kromě vlastních 

zdrojů spolufinancovány z dotačních prostředků. Ve výnosech roku 2020 Společnost eviduje 

přijatou veřejnou dotaci (1 331 tis. Kč) v rámci operačního programu TRIO od MPO ČR 

v souvislosti s trváním výzkumně-vývojového projektu Road-Trace. V roce 2019 činila tato 

dotace 2 953 tis. Kč. Tento dotační projekt nebyl dle původních záměrů k 31. 12. 2020 ukončen, 

realizace projektu pokračuje a projekt byl prodloužen do prosince 2021. 

Na konci roku 2020 získala Společnost také evropskou dotaci EIT RawMaterials na vývoj nového 

zařízení M-Trace® v celkové výši 60tis. EUR. Tato dotace zahrnuje finanční i poradenskou 

podporu ve výši 45 tis. EUR čerpanou v roce 2020, zbývající část dotace ve výši 15 tis.EUR bude 

čerpána v roce 2021. 

V roce 2020 Společnost čerpala z programu na ochranu zaměstnanosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí Antivirus – podpora zaměstnanosti částku 503 tis. Kč. 

 
 

ZÁVĚR 

Společnost vykázala v roce 2020 ztrátu ve výši -16 866 474,94 Kč, a to zejména v důsledku 
zpomalení řešení a dočasné-dílčí ztráty části trhů a obchodních případů a příležitostí v důsledku 
situace COVID19. Společnost předpokládá pokrytí této ztráty ze zisků v následujících letech, 
jelikož významné zakázky, které byly pozastaveny v roce 2020, se již začínají postupně 
obnovovat a realizovat a trhy a obchodní případy znovu otevírat a řešit.  

Záporná hodnota vlastního kapitálu se v roce 2020 snížila na -794 tis. Kč. Společnost plánuje 
vyrovnat tuto hodnotu emisí nových akcií, zvýšením základního kapitálu v roce 2021.  

Pro roky 2021 a dále Společnost plánuje pokračovat ve strategických vývojových projektech 
zejm. v oblastech průmyslu, těžby, klinického výzkumu, perspektivně také v oblasti 
environmentálních aplikací, a to dominantně vlastními kapacitami. Na konci roku 2020 a dále v 
roce 2021 Společnost rozšířila svoji aplikační laboratoř o nové přístrojové vybavení. Došlo také 
k dalšímu rozšíření výzkumně-vývojového týmu, jak v oblasti hardware, tak software. V roce 
2020 pokračovala a v roce 2021 dále pokračuje spolupráce Společnosti s tuzemskými i 
zahraničními univerzitami, akademickými pracovišti i odbornými klinickými pracovišti. 

Finanční plán, který byl modelován managementem Společnosti před IPO na období 2018E – 
2023P, a dále aktualizován k datu vydání AZ 2018 (2019), AZ 2019 (2020) a rovněž nyní v roce 
2021, k datu vydání AZ 2020, průběžně vychází z projekce jednotlivých produktových linií a 
poměrových ukazatelů nákladů, přičemž jeho hlavním výstupem je projektovaný výkaz zisku a 
ztráty.  
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Hlavní předpoklady finančního plánu v návaznosti na rok 2020 a ve výhledu roku 2021: 

Kontinuální rozšiřování a stabilizace distribuční sítě. 

Čerpání revolvingového úvěru od ČMZRB na provozní financování ve výši 20 mil. Kč v průběhu 
2021 v rámci programu COVID III. 

Úspěšně realizovaný vývoj nových produktových řad, 2021 Road-Trace a M-Trace, 2022 a dále 
též A-Trace. 

Postupné navyšování počtu zaměstnanců úměrně růstu velikosti Společnosti. 

Organický růst prodejů Sci-Trace® a zahájení prodejů Sci-Trace® (LIBSEM) na přelomu 
2021/2022. 

2022/2023 dokončení vývoje a komerční představení nového zařízení řady A-Trace® pro oblast 
automotive a automation. 

2022 zahájení prodeje Road-Trace, který je v závěrečné fázi vývoje. 

Uvedení nového produktu M-Trace® na konci roku 2021 a díky tomu proniknutí do odvětví 
těžebního a důlního průmyslu. 

Zejména ve složité post COVID19 době i nadále kontinuální rozvoj OEM spolupráce Společnosti 
s klíčovými dodavateli, produktové inovace a zefektivnění odběratelsko-dodavatelské struktury 
realizované Společností. 

I nadále platí předpoklad rychlejšího růstu Společnosti než trhu LIBS 
z důvodu raného stádia vývoje trhu, Společnost očekává postupné navyšování výroby a díky 
inovativnosti jejích produktů předpokládá růst poptávky po jejích výrobcích a růst podílu na 
trhu. 

  
 

V Brně dne 22.7.2021 

 

____________________________ 

Georg Hotar 

předseda správní rady společnosti AtomTrace a.s. 


