I.

ÚVOD

Akciová společnost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost se
zaměřením na zahraniční obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 byla vybrána pro
realizaci divestičního programu segmentu výbušnin odštěpného závodu Synthesia
Aliachem a.s. Zahájení podnikatelské činnosti společnosti bylo vázáno na realizaci
nepeněžitého vkladu části podniku VOJ Explosia ve výši 448 mil. Kč, ke kterému došlo
k 31.5.2002 v návaznosti na harmonogram usnesení vlády ČR č.89 z 23.ledna 2002.
Dalším krokem dosažení cílové výše základního kapitálu 1.165.000.000,- Kč podle
projektu byla kapitalizace vložených bankovních úvěrů formou jejich započtení na
úhradu za upsaných 716 akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.
Společnost má v současné době jediného akcionáře, kterým byla v roce 2007 Česká
konsolidační agentura a ukončením její činnosti k 31.12.2007 přešlo vlastnictví akcií
Explosia a.s. na Ministerstvo financí ČR. To se stalo právním nástupcem zaniklé agentury.
Tím je nadále zabezpečena kontrola nad strategickou společností významnou pro
bezpečnost státu.
Samostatná hospodářská činnost od 1.6.2002 tak navázala na tradici z roku 1920 a
považuje za jednu ze svých priorit udržení dobrého jména, které si po celá dlouhá
desetiletí budovala v této velmi speciální výrobní oblasti, stejně tak jako ochranu
životního prostředí a odpovědné podnikání. Má zaveden a certifikován systém jakosti
podle normy ČSN ISO 9001 a dalších pro některé speciální výrobní segmenty včetně
certifikátu o prověření na stupeň „Důvěrné“ podle § 62 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb. o
ochraně utajovaných skutečností ve znění pozdějších předpisů (Z. č. 412/2005 Sb.).
Akciová společnost, kterou řídí čtyřčlenné představenstvo a následně management s pěti
odbornými řediteli a generálním ředitelem, zaměstnává přibližně 460 zaměstnanců a její
roční obrat za tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb dosáhl 490 mil. Kč. Devítičlenná
dozorčí rada je tvořena zástupci jediného akcionáře, pěti zaměstnanci ministerstev a
třemi zástupci zaměstnanců.
V roce 2010 společnost oslavila výročí 90 let od svého vzniku.
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II.
STANOVISKO AUDITORA
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

III.

TEXTOVÁ ČÁST

A. Informace o společnosti
Obchodní firma: Explosia a.s.
Sídlo:
Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50
IČ:
25 29 15 81
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,
vložce 1828.
Základní kapitál: 1.165.000.000,- Kč
Splaceno:
100%
Vydané cenné papíry:
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.
Celková výše emise 1.000.000,- Kč.
448 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě.
Celková výše emise 448.000.000,- Kč.
716 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě.
Celková výše emise 716.000.000,- Kč.
Dne 12.3.2003 bylo vydáno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým soud
povolil zápis Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosie
společnosti ALIACHEM a.s. se sídlem Pardubice, Semtín č.p. 103, PSČ 532 17, zapsané
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1031 o zvýšení základního kapitálu z částky 449.000.000,- Kč o částku 716.000.000,- Kč
na částku 1.165.000.000,- Kč úpisem akcií a splacením emisního kursu upsaných akcií
započtením pohledávky za upsaným vlastním kapitálem na splacení emisního kurzu
upsaných akcií.
Dne 4.12.2002 Explosia a společnost Strojírny Košíře, se sídlem Praha 5, Vrchlického 11,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 226,
IČ: 00674311, jako předem určený zájemce, uzavřely Smlouvu o úpisu akcií, na základě
které společnost Strojírny Košíře a.s. Upsala 716 akcií společnosti Explosia ve jmenovité
hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii, znějící na jméno, v listinné podobě.
Dne 4.12.2002 Explosia a společnost Strojírny Košíře uzavřely Dohodu o započtení
pohledávek, na základě které společnost Strojírny Košíře splatila 100% emisního kursu
upsaných akcií.
K 31.12.2003 společnost evidovala dva akcionáře – ALIACHEM a.s. s 449 akciemi, tj.
podílem 38,5% a STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. se 716 akciemi, tj. podílem 61,5%.

Společnost Explosia, a.s.. se sídlem v Pardubicích – Semtíně, IČ 2529158 (dále jen
„společnost“) byla v období od 31.3.2004 do 31.12.2004 součástí majetku České
konsolidační agentury IČ 70109966 se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06.
V měsících leden až březen tohoto roku přecházely postupně obchodní podíly 38,5% a
61,5% na Českou konsolidační agenturu na základě revokací původního usnesení vlády
ČR, přičemž jedinou přímo ovládající osobou byla do 31.3.2004 společnost Strojírny
TATRA PRAHA, a.s.. se sídlem K Metru 312 Zličín, Praha 5, PSČ 155 21, IČ: 00674311.
Začátkem roku 2004 se stala na základě vládních usnesení č. 54 a č. 193 Česká
konsolidační agentura majitelem 100% akcií společnosti odkoupených postupně od
ALIACHEM a.s. a od společnosti STROJÍRNY TATRA PRAHA a.s.. Tento stav trval
celý rok 2005 a stát tak měl plnou kontrolu nad akciemi společnosti ve smyslu původní
deklarace v souvislosti se vznikem společnosti vyčleněním z ALIACHEM a.s. v roce
2002.
Dnem 31. prosince 2007 Česká konsolidační agentura zanikla dle ust. § 20 zákona č.
239/2001 Sb. bez likvidace. Jejím právním nástupcem se stal stát zastoupený
Ministerstvem financí, na který přešla práva a závazky České konsolidační agentury ke
dni jejího zániku. Počínaje 1.1.2008 je tedy jediným akcionářem stát zastoupený
Ministerstvem financí České republiky.
Společnost v daném roce nenabyla žádné své vlastní akcie a zatímní listy ani akcie či
zatímní listy ovládající osoby.
Organizační jednotky společnosti jsou umístěny v České republice, jedná se o následující
skladové areály sloužící jako prodejní sklady:
Lužná u Rakovníka
Krmelín
Společnost má tři dceřinné společnosti se 100%-ním obchodním podílem. FOSPOL a.s.
se sídlem v Pardubicích, Istrochem Explosives a.s. ve Slovenské republice, která je
v současné době v likvidaci a Explosia SK s.r.o. ve Slovenské republice, která vznikla dne
9.11.2010.
B. Činnost společnosti
Společnost je výrobní a obchodní společností zejména v oblasti výbušných látek, střeliva
do zbraní a zbraní. Zaujímá významné postavení na trhu ČR v oblasti trhavin a zejména
střelivin a je významným exportérem do zemí EU. Největší množstevní objemy jsou
realizovány v segmentu emulzních a amonledkových trhavin.
Základní kapitál zůstává po dvou emisích akcií v minulých letech stejný.
Výzkumný ústav průmyslové chemie, který je součástí Explosie a.s., se zabývá především
výrobkově orientovaným výzkumem a vývojem pro potřeby Explosie, zabezpečuje
malosériové výroby speciálních výrobků pro externí odběratele a výrobu některých
komponent určených pro finální výrobky Explosie a.s. Součástí VÚPCH jsou kontrolní
analytické laboratoře a specializované zkušebny, zajišťující komplexní provozní kontrolu

výroby a konečné přejímky dle požadavků zákazníků. Kromě výzkumu a vývoje pro
potřeby Explosia a.s. řeší VÚPCH výzkumné úkoly zaměřené na rozvoj oboru výbušnin,
financované z prostředků MPO a MO ČR.
Podrobnější informace k hospodaření v roce 2010 a výhledu do dalších let je uvedena v
kapitole se zprávou představenstva a částečně v úvodu přílohy k účetní závěrce.
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IV.
ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A
VÝROK AUDITORA
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V.
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A
VÝROK AUDITORA

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
za rok 2010
Společnost Explosia a.s. IČ 25291581 se sídlem v Semtíně č. p. 107, Pardubice, PSČ 530 50
(dále jen „Společnost“) byla v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 100% vlastněna
Ministerstvem finanční České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
IČ 0000 06 947.
Popisy osob ovládaných Ministerstvem financí České republiky jsou uvedeny v příloze, která
je nedílnou součástí této zprávy.
V účetním období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 došlo k následujícím vztahům mezi
společností a propojenými osobami:
1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
Ministerstvo financí České republiky
Vztah ke společnosti: přímo ovládající osoba
V hodnoceném období neproběhly žádné obchodní vztahy.

2. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY
ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433
Vztah ke společnosti:

dceřiná společnost (100% podíl) společnosti ČEZ, ovládané
Ministerstvem financí ČR

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku.
Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. Za poskytnutá plnění touto
společností bylo dohodnuto peněžní protiplnění.
Obchodní případy:
Odběr elektrické energie, celková fakturovaná hodnota: 390 194,90 Kč
SD – Autodoprava, a.s. IČ: 25028197
Vztah ke společnosti:

společnost ovládaná ze 100 % společností Severočeské doly a.s.
(IČ: 49901982), člen skupiny ČEZ, společnost ČEZ a.s. je
ovládaná Ministerstvem financí ČR.

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku.
Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. Za poskytnutá plnění touto
společností bylo dohodnuto peněžní protiplnění.
Obchodní případy:
Prodej výrobků, fakturovaná hodnota 23 664 Kč.

SD - Vrtné a trhací práce a.s., IČ: 25022768
Vztah ke společnosti:

dceřiná společnost (100% podíl) společnosti SD – Autodoprava,
a.s. (IČ: 25028197), člen skupiny ČEZ, společnost ČEZ a.s. je
ovládaná Ministerstvem financí ČR. Společnost zanikla 31. 7.
2010. Její jmění bylo převedeno na společnost SD –
Autodoprava, a.s.

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku.
Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. Za poskytnutá plnění touto
společností bylo dohodnuto peněžní protiplnění.
Obchodní případy:
Prodej výrobků, fakturovaná hodnota 284 500 Kč.

Za představenstvo společnosti:

………………………..
Ing. Josef Tichý, CSc.
předseda představenstva

..…………………..
Ing. Tomáš Prokop
místopředseda představenstva

…..………………..
Ing. David Jung
člen představenstva

Osoby ovládané Českou republikou – Ministerstvem financí v roce 2010

Název ovládané osoby
Česká exportní banka, a. s.

IČ
63078333

Adresa
Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701 111 21 Praha 1

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.
(EGAP)
§
Komerční úvěrová pojišťovna , a. s.
(KUPEG)

45279314

Praha 1, Vodičkova34/701, PSČ 111 21

27245322

Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00

63078333

Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21

§

Česká exportní banka, a.s. (ČEB)

Ovládání v době
Celý rok 2010
Stát vlastní 80 % akcií,
EGAP a. s. vlastní 20 %
akcií
Celý rok 2010
EGAP vlastní 34%
KUPEG
EGAP vlastní 20 % ČEB,
80 % vlastní stát-Česká
republika

Severočeské mlékárny, a. s. v konkursu

48291749

Teplice 41503, Libušina 2154

KONAX a. s. v likvidaci

46347801

Jihlava, Křižíkova 17

Ormilk, a. s. v likvidaci

60109092

Žamberk, PSČ 564 01

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

00010669

Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05

Celý rok 2010

Municipální finanční společnost, a. s. zkráceně
MUFIS, a. s.

60196696

Praha 1, Jeruzalémská964/4, PSČ 110 00

ČMFL, a. s.
§
AGROCREDIT, a. s.
UNITEX a. s.
Výmaz z OR dne 8.7.2009
Zrušení akcií v CDCP – červenec 2010
ČEZ, a. s.
§
Seznam společností – příloha sken
BH CAPITAL, a.s.

25541889
25542524
49969358

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06
Praha 4, Durychova 101, PSČ 142 01
Šumavská 31, PSČ 659 907

Celý rok 2010
Ministerstvo financí 49 %
Českomoravská záruční a
rozvojová banka, a.s. 49 %
Svaz měst a obcí ČR 2 %
Celý rok 2010
Podíl 100 %
Výmaz z OR dne 8.7.2009

45274649

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

Celý rok 2010

00546682

Brno, Příkop 834/4, PSČ 602 00

Celý rok 2010

Teplotechna Praha, a. s.

60192933

Praha 2, Ječná 39, PSČ 113 39

Konkurs zrušen dne
29.10.2009

SEVAC, a. s. v likvidaci

60192968

Kostelec nad Černými Lesy, Bohumile, okres Kolín, PSČ 281 63

České aerolinie a. s.
Seznam společností
§
Amadeus Marketing CSA, s.r.o.
§
Slovak Air Services, s.r.o.
§
Czech Airlines Handling, s.r.o.
(do 9. 2. 2010 ČSA Support, s.r.o.)
§
CSA Services, s.r.o.
§
HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.
§
Czech Airlines Technics, a.s.
( do 15. 6. 2010 ClickforSky, a. s.)
VIPAP VIDEM KRŠKO d. d.

45795908

Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08

Celý rok 2010

49680030
31373844
25674285

Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, PSČ 820 01
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08

podíl 65 %
podíl 100 %
podíl 100 %

25085531
61860336
27145573

Praha 6, K letišti PSČ 161 00
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08
Praha 6, Jana Kašpara 1/1069, PSČ 160 08

podíl 100 %
podíl 100 %
podíl 100 %

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

Celý rok 2010
Obchod. podíl VIPAPu
100%

§

EKOPA zbiranje, sortiranje in odkup
odpadnega papirja d.o.o.

5523354

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

§

VIPREH gostinsko podjetje Krško d.o.o.

5540747

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

§

LEVAS zaposlovanje in usposabljanje
invalidov Krško d.o.o.

5498325

Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika

Obchod. podíl VIPAPu
100%
Obchod. podíl VIPAPu
85%

HOLDING KLADNO a. s. v likvidaci

45144419

Kladno, Cyrila Boudy 1444

Hotelinvest, a. s. v konkursu

00251976

Praha 1, Nekázanka 4

MERO ČR, a. s.
Seznam společností
§
MERO Germany AG
ČEPRO, a. s.

60193468

Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

Celý rok 2010

152122768
60193531

MERO-Weg 1, 850 88 Vohburg an der Donau, SRN
Dělnická 12, č. p. 213, PSČ 170 04 Praha 7

Podíl 100 %
Celý rok 2010

PPP Centrum a. s.

00013455

Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00

Celý rok 2010

PAL a. s. v likvidaci

00211222

Praha 2 – Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42, PSČ 120 00

THERMAL – F, a. s.

25401726

I.P.Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, PSČ 360 01

Likvidace ukončena
25. 11. 2010
Výmaz společnosti z OR
13. 1. 2011
Celý rok 2010

STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s. v likvidaci

00674311

Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ155 21

STAVOCENTRAL, a. s. v likvidaci

47116943

Praha 2, Jaromírova 64 , PSČ 128 00

§
HYPO-CONSULT, a.s.
JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci

25072145
48154946

Praha 2, Jaromírova 64 , PSČ 128 00
Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07

Uvedena do likvidace
15.10.2009
Uvedena do likvidace
15.10.2009
100 % vlastníkem
Celý rok 2010

JUNIA s. r. o. v likvidaci

45788740

Ostrava, Stodolní 9, okres Ostrava - město

Celý rok 2010

Letiště Praha, a. s.
§
Realitní developerská, a.s.
Společnost Realitní developerská, a.s. ovládá :
§
Sky Venture a. s.

28244532
27174166

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

27361381

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

Celý rok 2010
100 % akcií vlastní společ.
Letiště Praha a.s.
100 % akcií vlastní společ.

§

Whitelines Industries a. s.

Explosia a.s.

.

27105733

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

25291581

Pardubice - Semtín 107, 530 50 Pardubice 2

Realitní developerská, a.s.
100 % akcií vlastní společ.
Realitní developerská, a.s.

§

FOSPOL a. s.

15053628

Češkova 1758, PSČ 530 02 Pardubice

§

ISTROCHEM Explosives a. s. v likvidaci

44254504

Nobelova 34, PSČ 836 05 Bratislava, Slovenská republika

§

Explosia SK s.r.o.

45909903

Dostojevského rad 5, PSČ 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Společnost FOSPOL a.s. ovládá:
•
FOSPOL SK, spol. s.r.o.

44793502

Brestovská 123, PSČ 066 01 Humenné, Slovenská republika

GALILEO REAL, k.s.

26175291

Praha 7, Janovského 438/2 PSČ 170 06

Celý rok 2010, obchodní
podíl 100 %
Celý rok 2010

IMOB a.s.

60197901

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00

Celý rok 2010

PRISKO a.s.

46355901

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00

Celý rok 2010

Celý rok 2010, obchodní
podíl 100 %
Celý rok 2010, obchodní
podíl 100 %
Vznik 9.11.2010, obchodní
podíl 100 %

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA
ROK 2010
Úvod
Rok 2010 byl pro Explosii a.s. rokem pokračujících změn a to jak z hlediska organizačního,
tak zejména z hlediska výkonu a produktivity práce. V hospodaření se ještě výrazně odrazily
dopady globální recese, avšak ztráta již byla nižší než v roce minulém. Plánovaný
hospodářský výsledek měl sice být vyšší než dosažená skutečnost, ale rozdíl nebyl zásadní a
podařilo se potvrdit pozitivní vliv provedených změn. I tento rok byl rokem standardního
obchodování, bez významného nového kontraktu.
V roce 2010 došlo ke dvěma změnám ve vedení společnosti, byl odvolán ředitel
Výzkumného ústavu průmyslové chemie (VÚPCH) z představenstva a následně i z funkce a
vyměněn obchodní ředitel.
V tomto roce pokračoval proces likvidace dceřinné společnosti Istrochem Explosives
zahájený v roce 2009 a to provedením zásadní restrukturalizace a redukce. Explosia a.s. i
nadále sledovala svůj původní cíl, tj. získání, udržení a rozvinutí zejména slovenského trhu a
realizaci především své vlastní produkce. Část technologií byla z Istrochemu Explosives
převedena k posílení a rozšíření vlastní výrobní kapacity.

Organizace
Organizační uspořádání společnosti se na úrovni úseků v průběhu roku neměnilo. Významné
změny proběhly na úrovni oddělení a to především v úsecích Výroba a VÚPCH. Změnami
bylo dosaženo především úspory pracovních sil a díky tomu i vyšší produktivity práce.
Celkové organizační schéma Explosia a.s. do úrovně úseků, zůstává i v roce 2010 následující:

Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo
Generální ředitel
Ředitel úseku Finance
Ředitel úseku Správa
Ředitel úseku Výroba
Ředitel úseku Obchod
Ředitel úseku VÚPCH
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Výroba
Úsek Výroba byl rozdělen na čtyři základní oddělení, tradiční oddělení Trhavin a Střelivin,
doplněné a rozšířené oddělení Technologie a nové oddělení Údržba. Do oddělení Technologie
byly začleněny laboratoře mezioperační kontroly. Tím vznikl efektivněji fungující celek,
který využívá řady synergických efektů.
Oddělení Trhavin vyrobilo v roce 2010 o 9% méně průmyslových trhavin a pentritu a 7% více
bleskovice STARTLINE, počet pracovníků oddělení byl redukován o více jak 3%.
O 15 % byl zvýšen výkon výroby NGG pro trhaviny dynamitového typu a návazně byly
provedeny úpravy skladování a dávkování NGG a NGL tak, že bylo dosaženo zvýšení
produkční kapacity celého souboru výrobních zařízení. Byla zavedena výroba důlně bezpečné
trhaviny Slavit V, původně vyráběné v Bratislavě a zvýšena produktivita velkokaliberního
náložkovacího stroje.
V rámci zlepšování zavedených výrobků byla korigována navlhavost a vypocování
průmyslové trhaviny PERUNIT 28 E a PERUNIT E, zlepšena tuhost povrchové emulzní
trhaviny Emsit V při vyšších teplotách a zavedena technologie kulovité krystalizace pentritu
D. Dále bylo úspěšně odzkoušeno zařízení na delaboraci TNT z protitankových min.
Do provozu byl uveden nový mísící a nabíjecí vůz emulzních trhavin - MINAV 1. Explosia
a.s. disponuje celkem třemi mísícími a nabíjecími vozy pro výrobu průmyslové trhaviny
EMSIT 20 přímo v místě spotřeby. Nabíjecí vozy obsluhovaly tradiční odběratele na území
ČR.
Výrobní oddělení Střelivin vyrobilo v roce 2010 o 42% více bezdýmných prachů a počet jeho
pracovníků byl o 5% vyšší oproti roku 2009.
Oddělení střelivin se podílelo na praktickém výcviku zaměstnanců egyptské firmy, k tomu
byly zprovozněny zakonzervované technologie pro výrobu tuhých pohonných hmot.
Ve spolupráci s výzkumem se podařilo vyřešit technologii výroby povrchově upraveného
prachu pro bulharského partnera a postoupit v tendru na dodávky spalitelné munice pro
indickou armádu. Do výroby byl zařazen nově vyvinutý prach pro bezpečnostní systémy
automobilů jako náhrada za prachy staršího typu.
V roce 2010 nedošlo ke vrácením výrobku ani k finanční kompenzaci z důvodu snížené nebo
nevyhovující kvality.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Kontroly pracovišť byly prováděny pravidelně, namátkově, i na žádost vedoucích a odborové
organizace. Jejich součástí bylo i přezkušování zaměstnanců. Průběžně probíhala kontrola a
aktualizace řízené dokumentace týkající se BOZP, včetně prověrek. Všechny úpravy,
vyplývající ze změn platné legislativy byly zapracovány včas.
V průběhu roku bylo provedeno šest inspekcí dle harmonogramu kontrol OBÚ a ČBÚ. 20. 21. 10. 2010 proběhla kontrola dle Zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií pod
vedením zástupců ČIŽP. Kontroly se zúčastnili i zástupci KHS, OBÚ v Trutnově, KÚ a HZS
Pardubického kraje. Nebylo zjištěno žádné závažné porušení platné legislativy ani vnitřních
bezpečnostních předpisů. Obdobné kontroly dle Zákona č. 59/2006 Sb., řízené ČIŽP, za účasti
ostatních složek státní správy, proběhly i v odbytových skladech v Lužné u Rakovníka (11. 5.
2010) a v Krmelíně (5. 5. 2010) se stejným výsledkem.
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V roce 2010 došlo k deseti pracovním úrazům kategorie A (s pracovní neschopností delší než
3 kalendářní dny) a několika pracovním úrazům bez pracovní neschopnosti. Celková pracovní
neschopnost byla 516 kalendářních dnů, četnost byla 2,19 %. Za období od 1. 1. 2010 do 31.
12. 2010 bylo 0, 31 % pracovní neschopnosti z důvodu pracovních úrazů. Zvýšený počet
pracovních úrazů, oproti roku 2009, byl způsoben především zhoršenými klimatickými
podmínkami v zimním období.
Byla provedena revize rizik dle zákona 262/2006 Sb. Pravidelně bylo prováděno školení
způsobilosti pro práci s výbušninami dle vyhlášky 327/1992 Sb. včetně přezkoušení. Byly
zahájeny práce na aktualizaci Bezpečnostní zprávy. Všechny připomínky zaměstnanců a ZO
OS ECHO k problematice BOZP byly vyřešeny.
V roce 2010 nebylo s Explosií a.s. zahájeno ani vedeno žádné správní řízení ani vystavena
žádná pokuta za porušení platné legislativy a pravidel BOZP.

Personální politika
K 31. 12. 2010 bylo v Explosia a.s. zaměstnáno 460 zaměstnanců, z toho 313 v kategorii D a
147 v kategorii T. V průběhu roku uzavřelo nový pracovní poměr 41 zaměstnanců, z toho 38
kategorie D a 3 kategorie T a odešlo celkem 55 zaměstnanců. Na studentskou letní výpomoc
nastoupilo v období květen až září 29 studentů.
Věková struktura - do 29 let 21 zaměstnanců, od 30 do 49 let 175 zaměstnanců, od 50 do 59
let 210 zaměstnanců a nad 60 let 54 zaměstnanců. Průměrný věk zůstal i v roce 2010 poměrně
vysoký. Kvalifikační struktura - 31 zaměstnanců se základním vzděláním, 218 vyučených,
163 se středoškolským vzděláním a 48 s vyšším a vysokoškolským vzděláním.
Průměrná mzda vzrostla u pracovníků kategorie D o 3,0 %, u tarifně odměňovaných
zaměstnanců o 2,3 % a u techniků o 1,6 %. Nároky zaměstnanců ve mzdové oblasti byly
splněny v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou na rok 2010. Rekondičního a
rehabilitačního pobytu ve smluvních léčebných zařízeních využilo 13 zaměstnanců. Příspěvek
organizace na penzijní připojištění a životní pojištění využilo 82,8 % zaměstnanců. Na
dětskou rekreaci byl poskytnut příspěvek 49-ti zaměstnancům.
Nemocnost byla poměrně nízká 3,78 % z celkového fondu pracovní doby, o 26,6% nižší než
v předchozím roce. Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo vynaloženo o 54,7% více
prostředků než v roce 2009 a to zejména realizací projektu EDUCA.

Výzkum a vývoj
V průběhu roku byla provedena zásadní restrukturalizace VÚPCH. V nové podobě je výzkum
a vývoj realizován prostřednictvím projektů, které reagují na aktuální potřeby a požadavky
zákazníků a prostřednictvím projektových týmů, které spojují odborníky napříč všemi úseky
Explosia a.s. Základní formou jsou 3 až 5leté projekty, podporované z veřejných soutěží
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, nebo
EDA (European Defence Agency). Významný finanční zdroj představují i programy MPO
TIP, TANDEM.
V roce 2010 byly podány prostřednictvím České kosmické agentury do ESA (European Space
Agency) dva projekty, jako příspěvek k řešení nového raketového nosiče ARIANE. Souběžně
s tím byly připraveny další dva projekty kofinancované EDA (European Defence Agency).
Dále bylo řešeno deset trendových projektů z prostředků MPO zaměřených na oblast

3

pyroprostředků, speciálních propelentů a detekci výbušnin, dva projekty s finanční
spoluúčastí EU a jeden projekt z programu EDA. VÚPCH se podílel na vývoji
modernizované sedačky pilota pro AERO a.s. Vodochody. Tento projekt předznamenal
zavedení nové generace pyroprostředků. Pokračovaly práce na vývoji balistické bomby pro
tlaky 5000 bar a projekt Modulové hnací náplně II pro zbraně velkých ráží. Tyto náplně
obstály v tendrových testech mezi nejlepšími. Pokračoval vývoj prachů pro bezpečnostní
systémy v automobilovém průmyslu. Byly rozšířeny dodávky pro mexickou a čínskou afilaci
NK a byl homologován green propelent P501 do nové řady pyroprostředků pro automobilový
průmysl. Prachy vyvíjené pro 30mm munici byly zákazníkem kvalifikovány pro použití, čímž
byl úspěšně dokončen jejich vývoj.
Na malosériové produkci specialit se výrazně podílely pyropatrony, raketové motory, výrobky
RAZOR a sortiment speciálních trhavin pro pyrotechnické a ženijní účely (plastické trhaviny,
táhlé kumulativní nálože a další). Do výroby byly zavedeny nové typy pyropatron pro užití
v AČR a Policii ČR.
Kromě výše uvedeného probíhala i školení pyrotechniků AČR, PČR, pyrotechnické služby
celní správy a zahraničních zájemců. Významná je z tohoto hlediska odborná spolupráce
s Vyšší odbornou školou policie ČR v Opatovicích a dlouhodobá spolupráce s Českým
úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva v Praze. Úsek výzkumu zajišťoval i certifikátů shody
CE čísel, schvalování výrobků a obalů pro dopravu, certifikáty k výrobkům podle STANAG
4170, tvorbu a doplňování safety data sheet programu REACH, Responsible care, programy
systému jakosti podle ISO 9000, 14000, AQUAP a OVL a akreditaci některých zkušebních
činností podle ČSN EN ISO 17 025.

Ekologie
Explosia a.s. průběžně plnila podmínky zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.
Závazné podmínky integrovaných povolení IPPC k provozu zařízení Výroba pentritu a
pentritolu, Výroba „DNOK“, Nitrace - výroba kapalných nitroesterů a trinitroresorcinu a
výroba v objektu H 19, byly průběžně kontrolovány a řádně bylo podáno hlášení o jejich
plnění. Výroba esterů kyseliny octové je dlouhodobě přerušena a nebyla obnovena ani v roce
2010. Platné povolení IPPC Výroba esterů kyseliny octové nybylo využito. Na ČOV VEOLIA
byly připojeny další výrobní objekty, zejména oddělení střelivin.
V říjnu 2010 proběhla integrovaná kontrola ČIŽP Hradec Králové, KÚ Pardubice, HZS
Pardubického kraje, KHS Pardubického kraje a OBÚ Trutnov podle par. 31 písm. e) zákona č.
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Byly nalezeny pouze dílčí drobné závady, které
byly v termínu odstraněny. Z hlediska ochrany životního prostředí nebyly zjištěny nedostatky
a nedošlo k porušení zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a s provozovatelem
nebylo zahájeno správní řízení.
Při nakládání s odpady byly dodržovány všechny požadavky vyplývající ze zákona,
prováděcích předpisů a vydaných integrovaných povolení, včetně hlášení MŽP a hlášení
podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečištění životního prostředí a o
překročení prahové hodnoty přenosu pro nebezpečný odpad.
U technologických odpadních vod došlo celkem třikrát k přípustnému překročení limitů
hodnot CHSKCr, ve smyslu Nařízením vlády 61/2003 Sb. Dokončením II. etapy kanalizace B
byla možnost dalšího překročení prahové koncentrace celkového dusíku v technologických
odpadních vodách prakticky vyloučena.
V průběhu roku 2010 se nevyskytla v areálu Explosia a.s. žádná ekologická havárie a se
společností není a nebylo vedeno žádné správní řízení v oblasti týkající se ekologie.
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Vztahy společnosti v rámci regionu
V roce 2010 oslavila Explosia a.s. 90 let od svého založení a v rámci tohoto výročí uspořádala
několik popularizačních akcí s mezinárodní účastí. Kromě toho se prezentovala jako tradiční
český výrobce na řadě seminářů, meetingů a při kulturních a vzdělávacích příležitostech v
rámci Pardubic a Pardubického kraje.
Explosia a.s. se snaží vstřícně informovat veřejnost a usiluje o to, aby byla vnímána jako
tradiční a organická součást regionu. Vzájemné vztahy s představiteli města i kraje považuje
vedení firmy i nadále za velmi dobré a úspěšně se rozvíjející.
Firma udržuje a posiluje pravdivé a preventivní informování veřejnosti o své činnosti a jejich
možných vlivech na okolí a pokračuje ve vydávání interního Bulletinu, jehož veřejné šíření
není nijak omezováno.
V průběhu roku výrazně stoupl tuzemský i zahraniční mediální zájem o prezentování profilu
firmy v řadě specializovaných i všeobecně informačních médií. Regionální ohlas na činnost
firmy byl až na výjimky pozitivní a ve svém souhrnu příznivější než v předchozím roce.

Obchod
I přes zvýšené úsilí úseku obchod se v roce 2010 nepodařilo zastavit propad v tržbách
v oblasti vlastních výrobků. Prodeje byly ovlivněny primárně úspornými opatřeními vlád na
našich hlavních trzích, a to jak v oblasti liniové výstavby komunikační infrastruktury, tak ve
financování vojenských programů. Původně předpokládané navýšení prodejů do zahraničí
nebylo z důvodu dopadů hospodářské krize realizováno v plném rozsahu a část významných
připravených projektů byla odsunuta na další období.
V prodejním segmentu trhavin se společnost potýkala s propadem prodejů v ČR a na Balkáně.
Ty se podařilo do značné míry vykrýt novými projekty v Německu, Švýcarsku a zvýšením
dodávek důlně bezpečných trhavin klíčovým zákazníkům. Ke kompenzaci propadu prodejů
přispělo i navýšení tržeb v důsledku převzetí zákazníků Istrochem Explosive, to však
nestačilo k úplnému vyrovnání.
V prodejním segmentu střelivin došlo k nárůstu objemu prodejů, a to zejména směrem
k tradičním dlouhodobým partnerům.
Obchodu se sice nepodařilo zcela naplnit plán v oblasti obratu, ale díky kvalitní a efektivní
spolupráci výroby a výzkumu došlo k výraznému přeplnění plánovaného zisku.

Majetek společnosti
Významnější majetkové změny v roce 2010 proběhly v podobě snížení hodnoty finanční
investice tvořené akciemi dceřiné společnosti FOSPOL a.s. a zbývajících odkupů vybraných
aktiv společnosti Istrochem Explosives ve formě výrobní technologie.
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Hospodářské výsledky
Hodnocený rok, jak už bylo uvedeno v úvodu, je z pohledu dosaženého hospodářského
výsledku rokem méně úspěšným, byť je dosažený výsledek lepší než v roce předchozím.
Skutečné tržby jsou srovnatelné s rokem 2009, jsou však nižší než plánované. Tomu ne zcela
odpovídá alikvotní snížení variabilních nákladů a zejména spotřeba energií.
Během roku 2010, vzhledem k nedostatečné tvorbě vlastních zdrojů, přetrvávaly problémy
s finanční hotovostí, které se z podstatné části podařilo řešit prodloužením splatnosti
u největšího dodavatele. Opakovaně se potvrdila podmíněnost ziskového hospodaření
společnosti získáním významného kontraktu, podpořeného zeštíhlením firmy na základě
provedené restrukturalizace. Otevřena i nadále zůstává možnost změny strategie dalšího
vývoje a významné kapitálové transakce na úrovni akcionáře.
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