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Vážení přátelé, celý život se řídím tím, že největší hodnotou 

v každé firmě jsou lidé. Vedu celou skupinu MEGA k tomu, aby 

se o tuto hodnotu pečovalo, a přitom nezapomínalo na lidský 

přístup, i když konkurenční boj je nekompromisní a někdy vel-

mi krutý. Bez respektu, vzájemné úcty a velkorysého přístupu 

k zásadním otázkám i maličkostem je úspěch pouze krátkodo-

bý a nahodilý.

V  roce 2014 jsme zúročili poctivou práci předchozích let ve 

všech firmách ve skupině MEGA a to i přes komplikovanou po-

liticko-hospodářskou situaci ve světě. Podařilo se nám získat 

kromě jiných také kontrakt na zatím největší projekt v historii 

naší firmy a jsme dobře připraveni na rok 2015. Rozšířili jsme 

počet aplikací v  různých segmentech a  oblastech průmyslu, 

z nichž nejvýznamnější jsou potravinářský, chemický a auto-

mobilový průmysl.

Naše technologie jsou nejen ekologicky šetrné, ale v mnoha 

případech umožňují realizaci uzavřených cyklů nebo minima-

lizaci odpadů při maximálním získávání cenných složek.

Nemůžeme si ale dovolit zůstat stát na jednom místě a  být 

spokojeni s dosaženými výsledky. Obor našeho podnikání se 

velmi dynamicky rozvíjí a  musíme se snažit stále držet krok 

se světovou špičkou, což vyžaduje a bude vyžadovat značné 

úsilí. V roce 2014 jsme slavnostním otevřením Membránového 

inovačního centra oficiálně zahájili jeho provoz. Membráno-

vé inovační centrum poskytuje více než šedesáti odborníkům 

z  celého světa prakticky neomezené možnosti ve zkoumání, 

rozvoji a integraci elektro-membránových procesů.

Úspěšné dokončení výstavby a vybavení projektu MIC je sou-

částí strategie skupiny MEGA pro roky 2014–2018. Úkoly ze 

strategie pro rok 2014 se nám podařilo nejen naplnit, ale i pře-

kročit. Výsledky ukazují, že cesta, po které jdeme, je správná.

Jsem přesvědčen, že náš tým je kvalitní a perspektivní a že vy-

týčené cíle jsme schopni plnit i  v  dalších obdobích. Stále se 

držme hesla, že naším cílem je spokojený zákazník, neboť tím 

se držíme i na správné cestě.

Úvodní slovo

Ing. Luboš Novák, CSc.  

majitel firmy
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Poslání, vize, mise

Vize pro membránový program

Stát se celosvětově působící a  finanč-

ně stabilní společností, jež nabízí svým 

zákazníkům ta nejlepší technologická 

řešení na bázi elektromembránových 

a  integrovaných membránových pro-

cesů s maximálním důrazem na zpětné 

využití surovin díky realizaci bezodpa-

dových technologií a ochranu životního 

prostředí.

Vize pro povrchové úpravy

Stát se leaderem kataforetických a  dal-

ších moderních technologií povrcho-

vých úprav v České a Slovenské repub-

lice.

Vize pro ekologické služby

Stát se uznávanou firmou propojující 

komerční a  akademickou sféru v  ob-

lasti pokročilých sanačních technologií 

v České republice.

Cílený a rychlý výzkum  

a vývoj (VaV)

Vedoucí firma v inovacích v oblasti mem-

bránových procesů.

Silný inženýring a know-how

Firma dodávající komplexní řešení, ne-

jen pouze procesy.

Celosvětová působnost

Firma se silnou distribuční sítí a podpo-

rou strategických partnerů.

Základní kameny k dosažení vize
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Historie společnosti

Historie akciové společnosti MEGA se píše od poloviny se-

dmdesátých let minulého století, kdy byly v rámci tehdejšího 

Československého uranového průmyslu zřízeny Ústřední la-

boratoře ČSUP, jež řešily problematiku dopadu uranové těžby 

a  jejího následného zpracování na životní prostředí. V  rámci 

této jednotky vznikla skupina, která se pod vedením Ing. Lu-

boše Nováka, CSc., současného generálního ředitele, jediného 

člena představenstva a  zároveň majitele společnosti, začala 

věnovat problematice čištění vod a  průmyslových roztoků 

s použitím membránových technologií. V roce 1985 byla vyro-

bena první heterogenní membrána jako základní komponen-

ta vlastní technologie. Laboratoře prošly před procesem kupó-

nové privatizace fází samostatného státního podniku. Od roku 

1992 působí na trhu firma MEGA jako ryze česká, soukromá, 

akciová společnost.

Přestože již od počátku byl jasný hlavní strategický směr roz-

voje společnosti orientovaný na problematiku čištění a úpravy 

vod (speciálně membránovými procesy), hledala společnost 

další uplatnění i  v  jiných oblastech ochrany životního pro-

středí, čímž postupně rozšiřovala portfolio nabízených služeb. 

Předchozí zkušenosti byly využity pro vlastní produkci a  dle 

potřeb a přání zákazníků se začaly vyrábět kompletní techno-

logické celky.

Dlouhodobě je firma aktivní ve třech oblastech, ve kterých po-

skytuje kompletní dodávky kvalitních technologií a komplexní 

služby. Jedná se obecně o:

1. Membránové procesy (separace kapalin)

V rámci tzv. membránového programu se jedná o hlavní pod-

nikatelskou aktivitu společnosti MEGA a.s., a  to o  dodávky 

vlastních výrobků (ionto-výměnných membrán, rozdělovačů, 

membránových zařízení vyrobených přímo ve výrobním záze-

mí firmy MEGA) a kompletních technologií separačních mem-

bránových procesů (elektromembránových či hybridních) na 

bázi vlastního know-how. V  tomto oboru patří MEGA a.s. ke 

světovým lídrům. Veškeré výrobky a  technologie dodávané 

firmou MEGA a.s. jsou výsledkem práce vlastní výzkumně-

vývojové základny a odpovídají nejmodernějším poznatkům 

a znalostem oboru.

2. Povrchové úpravy materiálů

V oboru povrchových úprav se jedná o poskytování komplex-

ního technicko-logistického servisu zákazníkům segmentu, na 

němž dlouhodobě zastupujeme světového výrobce barev, fir-

mu PPG, jejíž produkty GI (General Industry) se používají v řa-

dě lakoven v České a Slovenské republice.

3. Ekologické služby.

V oblasti takzvaných ekologických služeb se v poslední době 

orientujeme zejména na propojení komerční a  akademické 

sféry v oblasti pokročilých sanačních technologií.

Profil společnosti

MEGA a.s. je inovativní, 

flexibilní a neustále se 

rozvíjející, středně velká, 

privátní česká společnost 

s jasnou vlastnickou 

strukturou a s více než 

dvacetiletou tradicí. 
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Cílem společnosti je dále rozvíjet jednak vlastní aktivity, a jed-

nak aktivity svých dceřiných společností (MEGA-TEC s.r.o., 

OOO MEGA-ProfiLine, MemBrain s.r.o., OOO MEGA Ukrajina) 

takovým způsobem, aby docházelo k  maximálním vzájem-

ným synergickým efektům a k posílení pozice celé skupiny na 

domácím i zahraničním trhu. Zvláštní důraz je v tomto směru 

kladen na inovační a technický pokrok, ke kterému by měl při-

spět zejména další rozvoj dceřiné společnosti MemBrain s.r.o.

Tým vysoce kvalifikovaných odborníků společnosti MEGA a.s. 

je dlouhodobým leaderem v oblasti membránových procesů 

v České republice. MEGA a.s. je členem Evropské membráno-

vé společnosti (EMS) a Mezinárodní odsolovací asociace (IDA). 

V  současné době se v  oblasti membránových procesů stává 

i velmi respektovanou firmou na zahraničních trzích. Generál-

ní ředitel MEGA a.s. je jako zakladatel elektromembránových 

procesů v ČR zároveň i prezidentem České membránové plat-

formy (CZEMP). V roce 2007 získal v projektu na podporu vě-

decké a technické inteligence ocenění Česká hlava v kategorii 

Invence za výzkum a  vývoj ionexových membrán pro mem-

bránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích. Dosud 

výkonně řídí chod společnosti a aktivně se věnuje popularizaci 

oboru membránových separací.

MEGA a.s. spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť v ob-

lasti membránových procesů, s nimiž se podílí na řešení pro-

jektů v  rámci Evropské unie. Dlouhodobě spolupracuje s vy-

sokými školami a odbornými pracovišti, konkrétně s Vysokou 

školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Pardu-

bice, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, Technickou 

univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou v Ostravě, Uni-

verzitou Palackého v Olomouci, Centrem výzkumu v Řeži, s ni-

miž řeší řadu projektů. V oblasti řešení a vedení projektů má 

bohaté zkušenosti. Spolupracuje rovněž s řadou významných 

zahraničních firem jako s preferovanými partnery (Veolia Wa-

ter, GEA, Novasep, TetraPak, SPX a PPG).

Nabídka řešení problémů jednotlivých klientů je komplex-

ním souborem veškerých nutných kroků a opatření. Jedná se 

o monitoring stavu, nabídku optimálního řešení, dodání finál-

ní technologie, dozorování procesu, záruky a odpovědnost za 

navržené řešení. Zákazníky jsou velké průmyslové tuzemské 

i zahraniční společnosti, malí i střední podnikatelé, ale i měs-

ta a obce. Je samozřejmé, že všem zákazníkům poskytujeme 

i potřebné legislativní poradenství. MEGA a.s. je ve všech smě-

rech společností, která poskytuje komplexní servis s odpověd-

ným přístupem k zákazníkovi. Za významný moment v rámci 

existence MEGA a.s. je považováno rozhodnutí o vlastním pro-

věření přístupu k zákazníkům. Jedná se o náročné požadavky, 

po jejichž splnění byly společnosti uděleny certifikáty dle no-

rem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OH-

SAS 18001:2008, což byly další kroky k postupnému budování 

pozice na trhu. Procesy i výrobky firmy MEGA a.s. byly úspěšně 

certifikovány nejen dle standardů ISO, ale i např. dle GOST-R 

pro Ruskou federaci.

Certifikát výjimečnosti
a certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
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Údaje o základním kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 62 328 000 Kč. Základní kapitál je tvořen 62 328 akciemi o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Formy 

akcií společnosti: akcie na jméno. Bylo vydáno pět hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie takto: jedna hromadná listi-

na nahrazující 31 165 akcií, jedna hromadná listina nahrazující 10 388 akcií, tři hromadné listiny nahrazující 6 925 akcií. Akcie jsou 

v listinné podobě a nejsou registrované.

Jediným akcionářem společnosti je Ing. Luboš Novák, CSc. se 100% podílem na základním kapitálu, vlastní 62 328 akcií o jme-

novité hodnotě 1 000 Kč.

Majetkové účasti

společnost obor činnosti % základní kapitál

MEGA-TEC s.r.o.
Bystřice nad Pernštejnem dodávky technologií v oblasti elektroforézy a úpravy vod 66 100 000 CZK

MEGA ProfiLine 
Stavropol, Ruská federace

dodávky technologických celků na bázi membránových procesů 
zejména pro potravinářství (mlékárenství) 24 10 000 RUB

MemBrain s.r.o.
Stráž pod Ralskem

řešení výzkumných a vývojových projektů a efektivní transfer 
výsledků výzkumu do průmyslové praxe 100 1 000 000 CZK

Katalis Group s.r.o.
Praha zprostředkování obchodu a služeb 50 200 000 CZK
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Bankovní úvěry a dluhopisy

věřitel typ smlouvy

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Víceúčelová úvěrová linka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Investiční úvěr

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Treasury linka

Československá obchodní banka, a.s. Víceúčelová úvěrová linka

Československá obchodní banka, a.s. Závazkový limit

Česká spořitelna, a.s. Víceúčelová úvěrová linka

Společnost MEGA a.s. má uzavřené s bankovními finančními 

ústavy smlouvy na krytí provozního financování, smlouvy na 

závazkové limity, k vystavování bankovních záruk a smlouvu na 

krytí nákupu investic do strojů a zařízení. Prostředky na provozní 

financování jsou zaměřeny na krátkodobé výkyvy v peněžním 

toku společnosti a případné kurzové změny. Čerpání investič-

ního úvěru bylo zaměřeno k nákupu dlouhodobého majetku 

v podobě strojů a zařízení. U všech poskytnutých typů finan-

cování společnost plní stanovené podmínky. V budoucnosti se 

případná změna financování bude řídit strukturou, které po-

vede ke zvyšování hodnoty společnosti. Hlavními bankami, se 

kterými společnost v roce 2014 spolupracovala, byly Českoslo-

venská obchodní banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic  

and Slovakia, a.s. Úvěrové linky na závazkové limity bude-

me nadále držet z  důvodu poskytováních bankovních záruk 

(akontačních, performance, atp.), v  návaznosti na zakázko-

vou zajištěnost v membránovém programu. V roce 2014 byla 

ukončena spolupráce se Citibank.

V  roce 2014 byla navázána spolupráce s dalšími bankovními 

ústavy - Českou spořitelnou, a.s. a  Českou exportní bankou 

k  hledání optimálních podmínek financování projektů v  za-

hraničí nejen v  Evropě, ale také složitějších teritoriích z  ob-

lastí (Bělorusko, státy RF), kde případné financování zajišťuje 

konkurenční výhodu pro odběratele a podporuje export spo-

lečností ve skupině MEGA a.s. Společně s  Českou exportní 

bankou jsme prezentovali možnosti podpory a  financování 

projektů na výstavách a seminářích v Bělorusku.

V rámci skupiny je jasně dodržovaná úvěrová a finanční politi-

ka, jejíž dodržování je základem pro udržení finanční stability. 

Schválenou dlouhodobou strategií je povoleno financování 

dceřiných společností ze strany MEGA a.s. v případě potřeby. 

Povinností všech společností v  rámci skupiny MEGA je udr-

žovat dobré vztahy s  uvedenými bankovními ústavy, řádně 

a včas plnit podmínky vyplývající z úvěrových smluv a jiných 

dohod, aby do budoucna nebylo ohroženo financování v pří-

padě vzniklé potřeby. Snahou společnosti MEGA a.s. je hledat 

optimální strukturu financování, které neohrožuje stabilitu 

a zároveň zvyšuje výkonnost a efektivitu podnikání.
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Finanční ukazatele

Ekonomické a  finanční ukazatele potvrzují správně nastavený trend ve zlepšování výkonnosti firmy MEGA a.s., v souladu se 

stanovenou strategií do roku 2018. Vlastník společnosti se opět rozhodl reinvestovat celý vytvořený zisk do společnosti. Toto 

rozhodnutí částečně snižuje hodnoty ROA, ale přesto zůstaly na vysokých úrovních, což dokazuje vysokou efektivitu podnikání 

celé společnosti.

Úroveň hodnoty ROE na úrovni 18 % je minimální cílová hodnota společnosti, která byla stanovená nastavenou strategií na 

období 2014–2018 to i přes reinvestice do výzkumu a vývoje. Společnosti ve skupině MEGA se snaží investovat do VaV, aby se 

udržela konkurenceschopnost a naplnila další cíl strategie. Na následující období jsou určeny prostředky na investic do VaV ak-

tivit na úrovni deseti až patnácti procent z provozního zisku společnosti. Celkové udržování efektivity podnikání bylo dosaženo 

v závislosti na dosažené tržby a dalšími efektivními interními změnami procesů v rámci celé společnosti. Dále do budoucna je 

nutností porovnávat dosažené hodnoty ukazatelů s nejlepšími podniky v daném nebo podobném oboru.

skupina/ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014

ROA  7,53 % 7,22 % 10,47 % 17,22 % 16,22 %

ROE  11,20 % 10,37 % 14,12 % 22,16 % 19,83 %

ROS  4,96 % 4,16 % 6,42 % 11,34 % 11,23 %

Tržby za prodej zboží [tisíce Kč] 211 229 258 569 271 357 294 144 330 775

Tržby za služby a vlastní výrobky [tisíce Kč] 182 314 255 072 266 193 346 891 388 834

EBIT 25 876 27 735 44 602 92 975 101 614

Běžná likvidita 1,35 1,58 1,70 2,14 2,66

Stupeň zadluženosti 48,07 % 43,74 % 41,31 % 38,35 % 33,24 %

Úrokové krytí 20,09 19,09 33,92 92,55 96,64

Průměrný roční počet zaměstnanců 107 118 127 135 139

Tržby na zaměstnance [Kč] 3 692 349 4 348 587 4 226 026 4 740 797 5 190 076
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Firma dokázala zvýšit tržby meziročně o více jak 12 %. Tržby za zboží se meziročně zvýšily o více jak 12,4 % a tržby v oblasti 

prodeje služeb vlastních výrobků o více jak 12 %. Částečný vliv na zvýšení tržeb mělo i oslabení CZK vůči EUR. Pro společnost se 

jedná o pozitivní výsledek v souladu se strategií. Tržby v kategorii služeb a vlastních výrobků společnost podporuje investiční 

politikou zejména do výzkumně vývojových aktivit.

Finanční stabilita společnosti je prezentována ukazateli běžná likvidita, stupeň zadluženosti a úrokovým krytím. V meziročním 

porovnání opět došlo ke kladné změně uvedených hodnot. Běžná likvidita je nad doporučenou hranicí 1,5 a celkově v rámci 

hodnocených období vykazuje meziroční růst až k současné hodnotě 2,66. I přes částečné snižování ekonomické efektivnosti 

budeme zvyšovat podíl v hotovosti z důvodů snižování rizik pro případ dalšího poklesu ekonomického cyklu. Dalším omezová-

ním rizika bylo snižování stupně zadluženosti, meziročně o téměř pět procentních bodů a to i přes zvyšování tržeb, které s sebou 

nesou ve většině případů zvyšování závazků. Společnost prozatím nemá problém s vymáháním svých pohledávek a i toto se 

kladně projevuje v cash flow společnosti. Firma plní včas všechny své závazky. Stupeň zadlužení se postupně snižuje a to i přes 

nízké náklady na cizí zdroje – důvodem je udržet finanční stabilitu společnosti a připravit se na případné další vyvolané investi-

ce. Jedním z důvodů pro využívání cizích úvěrových zdrojů (zejména provozního financování) je optimalizace kurzových změn.

Hodnota úrokového krytí opět potvrdila nízké náklady na financování podniku z cizích zdrojů v porovnání s vytvořeným ziskem. 

Uvedený trend svědčí také o nízkých úrokových sazbách poskytovaných společnosti MEGA a.s. úvěrovými bankami a nízké po-

třebě společnosti se zadlužovat.

Vývoj základních ukazatelů společnosti

Stupeň zadluženosti (33,24 %)

ROE (19,83 %)

ROA (16,22 %)

ROS (11,23 %)
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Představenstvo, management

Rozhodnutím jediného akcionáře Ing. Luboše Nováka, CSc., došlo k datu 30. června 2014 ke změně ve vnitřní struktuře společ-

nosti. MEGA a.s. přešla na tzv. monistický systém vnitřní struktury společnosti. Společnost MEGA a.s. už nemá dozorčí radu ani 

představenstvo, namísto těchto orgánů byla zřízena správní rada a funkce statutárního ředitele. Statutární ředitel je statutárním 

orgánem společnosti, správní rada nahrazuje funkci dozorčí rady a částečně též představenstva. Ing. Luboš Novák, CSc., je před-

sedou (a zároveň jediným členem) správní rady a rovněž zastává funkci statutárního ředitele. Při výkonu funkce statutárního 

ředitele může rovněž v souladu se stanovami společnosti používat titul generální ředitel.

Statutárním ředitelem a předsedou správní rady je Ing. Luboš Novák, CSc.

Ing. Luboš Novák, CSc. 
předseda správní rady, 

statutární ředitel, 

ve firmě od roku 1975

Ing. Jiří Truhlář 
ředitel  

Odboru ekonomiky a financí, 

ve firmě od roku 2006

RNDr. Jaroslav Hrabal 
ředitel  

Divize ekologie a sanací, 

ve firmě od roku 1984

Ing. Miroslav Matuška 
ředitel  

Divize povrchových úprav, 

ve firmě od roku 1992

Ing. Libor Nejedlý 
ředitel  

Divize membránových procesů, 

ve firmě od roku 1996

Erik Kovář 
představitel managementu  

pro Integrovaný systém řízení, 

ve firmě od roku 2012

Mgr. Světlana Adamová 
ředitelka  

Centrálního marketingu  

a Odboru správních služeb 

ve firmě od roku 2001
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Vývoj počtu zaměstnanců

Podíl divizí na celkovém počtu zaměstnanců odráží strategii společnosti. Společnost má za cíl plnit kritéria strategického růstu 

a zároveň jako skupina splňovat podmínky malého nebo středního podniku (MSP). Z uvedeného důvodu dochází ke změně 

struktury zaměstnanců na jednotlivých divizích s nárůstem počtu zaměstnanců na Divizi membránového programu. Společ-

nost se více zaměřuje u zaměstnanců na zvyšování intenzivního a nikoli extenzivního růstu.

Vývoj počtu pracovních úvazků na útvarech MEGA a.s.

Vývoj podílů pracovních úvazků na útvarech MEGA a.s.
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Organizační struktura

Dělení po firmách

Dělení podle programů

Membránový program

•	 Divize membránových procesů  

MEGA a.s.

•	 MemBrain s.r.o.

•	 OOO MEGA ProfiLine

•	 OOO MEGA Ukraine

•	 MEGA-TEC s.r.o.

Povrchové úpravy 

•	 Divize povrchových úprav MEGA a.s.

•	 MEGA-TEC s.r.o.

Ekologické služby

•	 Divize ekologie a sanací MEGA a.s.

MEGA a.s.

MEGA-TEC s.r.o.

OOO MEGA ProfiLine

MemBrain s.r.o.

OOO MEGA Ukraine

Ukraine
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Organizační struktura společnosti MEGA a.s.

110
Správní rada

114
Statutární ředitel
(Generální ředitel)

100
Správa společnosti

400
Divize  
povrchových úprav

500
Divize  
ekologie a sanací

900
Divize  
membránových procesů
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Divize membránových procesů

Úprava vod

Segment „úprava vod“ úspěšně završil práce na svém vlastním elektrodeionizačním modulu a získal kontrakt na dodávku tří 

jednotek RALEX® HPWU, každou o třech modulech MPure36TM, které budou produkovat 90 m3/h ultračisté vody pro společnost 

VWS Memsep s.r.o. v rámci projektu rekonstrukce úpravny vod ve společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s. S ohledem na ome-

zený prostor, kterým zákazník disponuje, jsme mohli využít plánované modulární architektury a moduly v  jednotce vhodně 

uspořádat. Celý projekt bude završen zprovozněním jednotek na začátku druhého kvartálu 2015. Společnost MEGA a.s. tímto 

projektem získá první velkou referenční instalaci, která přispěje k úspěšnému rozjezdu prodejů elektrodeionizačních modulů 

i celých jednotek.

Díky úspěšným realizovaným projektům na technologický koncept AZOT 25, určený pro výrobce minerálních hnojiv, se poda-

řilo uzavřít zakázku s ruským výrobcem dusíkatých hnojiv NAK Novomoskovsk Azot. Pro zpracování resp. zahuštění odpadního 

kondenzátu při výrobě hnojiv je použita a zkonstruována jednotka RALEX® EWTU A25. Jednotka je určena pro silné zakoncen-

trování koncentrátu, resp. hluboké odsolení diluátu.

Velký projekt, který získala naše moskevská dceřiná společnost OOO MEGA ProfiLine na sklonku roku 2014 pro ruského zákaz-

níka ООО «АСП-АКВА», se bude realizovat v první polovině roku 2015. Jedná se o odsolení odpadní průmyslové vody o solnosti 

1800 mg/l za použití naší technologie EDR II. Vzhledem k požadavku zákazníka odsolení 250 m3/h odpadní vody byla zvolena 

jednoprůchodová jednotka RALEX® EWTU TwinLine 90 8L/3S včetně filtračního zařízení. Požadovaný produkt má solnost menší 

než 300 mg/l. Dodání se uskuteční včetně montáže a zprovoznění samotné jednotky u zákazníka.

Dalším významným projektem, i když menšího rozsahu, byl projekt pro světového výrobce piva SAB Miller pro pivovar PALS 

v Indii. Technologie je navržena pro zpracování odpadní vody – Zero Liquid Discharge (ZLD) – zpracování RO brinu, který je dále 

posílán na evaporační zařízení. Na zpracování je použita technologie elektrodialýzy v sádkovém režimu konkrétně naše jednot-

ka RALEX® EWTU M45 2xEDR-III/600-0,8 o kapacitě 10 m3/h.

Hlavní obory činnosti

EDI - ENERGY Ústí nad Labem
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Mlékárenství

V letošním roce celková suma uzavřených kontraktů v segmentu „mlékárenství“ dosáhla 322 milionů korun.

Bylo to mimo jiných obchodních úspěchů i díky získání dosud největšího projektu dodání kompletní linky na demineralizaci sy-

rovátky do běloruského koncernu „Babuškina Krynka“ v celkové hodnotě 114 milionů korun. Spolu s druhým velkým projektem 

v „mlékárenství“ je Bělorusko letošním nejzajímavějším trhem z pohledu obratu. Dva velké projekty na demineralizaci syrovátky 

se podařilo získat i v Polsku. V segmentu „mlékárenství“ spolupracujeme především s významnými globálními integrátory, které 

pravidelně proškolujeme o výhodách našeho zařízení. Plody strategické spolupráce jsme sklidili s firmou Novasep, se kterou se 

nám podařilo získat další dva projekty v Uruguay a ve Švýcarsku. Zajímavým partnerem je firma GEA, díky níž jsme mimo výše 

zmíněných dvou polských projektů vyhráli i tendr ve významné indické mlékárně na dodávku zařízení v roce 2015.

V průběhu roku se dokončily realizace projektů Preilu Siers (Lotyšsko) a Lactoprot (Německo) získaných v druhé polovině roku 

2013.

V roce 2013 jsme uvedli do portfolia velkokapacitní jednotku RALEX® EWDU 8xEDR-II/250. Ihned po prvních reakcích na tuto 

novinku bylo jasné, že se jednotka brzy stane novým best-sellerem a vystřídá do té doby naše nejprodávanější zařízení RALEX® 

EWDU 6xEDR-II/250. V průběhu roku 2014 jsme prodali kromě tří menších jednotek osm jednotek RALEX® EWDU 8xEDR-II/250 

a čtyři RALEX® EWDU 6xEDR-II/250, což považujeme za největší dosavadní obchodní úspěch v segmentu „mlékárenství“.

Další prodeje těchto jednotek máme obchodně připraveny i na rok 2015, pouze čekáme na zlepšení situace na celosvětovém 

mlékárenském trhu, na kterém došlo na přelomu roku k  celosvětové stagnaci způsobené novou čínskou legislativou, rusko

-ukrajinskou krizí a vypršením kvót na produkci mléka EU. MEGA a.s. rovněž reaguje na nové tržní potenciály v podobě alter-

nativních derivátů ze syrovátky a mléka, např. na „odpadní“ produkt z výroby mléčných a syrovátkových bílkovin – UF permeát.

Lactoprot (Německo)
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Speciální aplikace

V roce 2014 došlo k rozdělení výroby v segmentu „elektroforézy“ (E-COAT). Výrobu elektroforetických (EFC) boxů zajišťuje od 

1. dubna 2014 dceřiná společnost MEGA-TEC s.r.o. Membrány jsou nadále vyráběny ve Stráži pod Ralskem společností MEGA  a.s. 

V návaznosti na toto rozdělení došlo k poklesu tržeb z důvodu převodu zákazníků objednávajících EFC boxy pod společnost 

MEGA-TEC. I přes rozdělení výroby a zákazníků můžeme rok 2014 označit za úspěšný a odhad tržeb v tomto segmentu byl reálně 

překročen o tři procenta.

K nejvýznamnějším zákazníkům se řadí společnost Olpidürr se sídlem v Itálii, významným zákazníkem se stala dceřiná společ-

nost MEGA-TEC, dále AKA (Německo) a za zmínku také stojí společnost z Argentiny, Hidrobiot, se kterou se naše spolupráce 

neustále rozvíjí.

Nejvýznamnější projekt byl realizován právě ve spolupráci se společností Hidrobiot a dalším významným projektem byl SMG 

Shanghai China (Olpidürr).

Rok 2014 byl také významný tím, že se připravoval nový výrobek pro tento segment, kterým je extrudovaná tubulární membrá-

na. V roce 2015 bude tato membrána uvedena na trh a nabízena stávajícím a potenciálním zákazníkům. Jedná se o bezešvou 

tubulární membránu, která díky svému hladkému povrchu v celé délce zamezuje ulpívání barvy na aktivní ploše EFC boxu.

V roce 2015 očekáváme mírný narůst v tržbách v závislosti na zařazení nového výrobku do prodejního portfolia. Většími projekty 

realizovanými ve spolupráci se společností Olpidürr budou např. FIAT Mirafiory (Itálie) nebo FORD Kentucky (USA).
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Divize povrchových úprav

Hlavním podnikatelským směrem divize je poskytování komplexních služeb pro české a slovenské průmyslové uživatele nátěro-

vých hmot a systémů americké společnosti PPG Industry, kterou v tomto teritoriu zastupujeme. Dlouhodobě získané zkušenos-

ti, kontakty a výrazné reference u subdodavatelů pro automobilový průmysl, u výrobců další transportní, zemědělské a stavební 

techniky, zajišťují vysoce stabilní, konkurenceschopnou a potenciální pozici na trhu. Mezi nejdůležitější zajišťované aktivity lze 

zařadit:

•	 kompletní logistické služby, provoz tří skladů, návoz z PPG, zásobování zákazníků, vlastní dopravy,

•	 vedení „emergency“ skladu a servisu,

•	 komplexní nabídka barev a dalších produktů PU - kataforézní, mokré, práškové,

•	 inovace technologií a materiálů: vysokosušinové a vodouředitelné barvy, nové generace kataforéz,

•	 výroba vrchních laků v odstínech dle požadavku odběratele, míchací stanice barev,

•	 outsourcing provozu lakoven (IVECO),

•	 ceny v režimu „cost per unit“,

•	 školení odborných pracovníků zákazníků,

•	 likvidace odpadů z povrchových úprav,

•	 komplexní environmentální a legislativní servis.

U řady zákazníků spojujeme naše aktivity s dceřinou společností MEGA-TEC s.r.o. a přebíráme odpovědnost za celkový servis 

a údržbu lakoven, tedy včetně vlastního aplikačního zařízení.

Ekonomické parametry divize vycházely pro rok 2014 ze strategického plánu společnosti přijatého do r. 2018, samozřejmě 

s ohledem na možnosti oboru, hospodářskou situaci a společně přijaté záměry s PPG. V konečném výsledku dosáhla divize 

povrchových úprav výrazně lepších parametrů. Plán obratu i tvorby HHV byl překročen o bezmála 23%.

Zásadní vliv na takto pozitivní výsledek měla výrobní a ekonomická stabilita našich rozhodujících zákazníků, zvýšení obratu díky 

novým projektům, které jsme připravovali už v roce 2013 a bezesporu i oslabená Česká koruna.

V hodnoceném období velká část našich klientů udržela nebo dokonce navýšila výrobu, což platilo zejména o dodavatelích 

úspěšného VW koncernu, obecně stabilního zemědělského oboru i výroby stavebních strojů. Jmenovitě jde o KARSIT Jaroměř, 

AZOS Nymburk, Agrostroj Pelhřimov, Fritzmeier Vyškov, a další. Nezastupitelnou roli má pro tento obor spolupráce s IVECO CR 

Vysoké Mýto, kde zajišťujeme formou outsourcingu komplexní servis všech přímých a doprovodných technologií povrchových 

úprav. Přes poněkud pesimistická očekávání nedošlo v IVECO CR k snížení výroby a byla udržena produkce na rekordní úrovni. 

Nedošlo ani k omezení výroby a tedy i dodávek pro F. X. Meiller Slaný, event. ŠKODA Electric, přestože politický vývoj a omezení 

hospodářské spolupráce EU s Ruskem nelze přehlédnout a už vůbec podcenit. Díky novým zákazníkům jsme vyrovnali očekáva-

ný propad prodeje práškových barev u končících projektů.

K vysoce pozitivním výsledkům roku je nutné vedle ekonomických parametrů přiřadit i dobré nastavení podmínek spolupráce 

s novými kataforézními klienty. Navíc převážná část z nich je lokalizována na Slovensku, tedy teritoriu, kde jsme byli sice aktivní, 

ale finanční ukazatele zásadně neovlivňovaly celkový výsledek oboru. Po převzetí dodávek pro MATADOR Vráble, ZŤS Námesto-

vo i menší Memolak Šurany, se situace významně zlepšila. Obrat prodeje zaznamenal na Slovensku růst o 120 procent a přiblížil 

se dvaceti milionům korun.

V letošním roce lze očekávat dosažení podobného obratu jako v hodnoceném období, což by bylo stále mírně nad cíli stano-

venými strategií rozvoje společnosti. Samozřejmě za podmínky, že nedojde k jakémukoliv dramatickému zvratu vnějších eko-
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nomicko-politických vztahů, včetně opětného posílení České koruny vůči Euro. Vycházíme z plánů a odhadů našich hlavních 

zákazníků, respektive komoditních segmentů. U  kataforézních barev očekáváme další mírný nárůst díky dobře fungujícímu 

automobilovému průmyslu v českém a slovenském teritoriu. Navíc jsme na konci loňského roku získali další perspektivní zákaz-

níky: druhou lakovnu japonské KYB v Pardubicích a TATRA Kopřivnice. K udržení či posílení naší pozice by mohlo přispět i využití 

nového analytického, vývojového a zkušebního centra MIC I, respektive kataforézního centra.

Vývoj v F. X. Meiller Slaný by neměl přinést zásadní změny. Věříme, že společně s PPG obhájíme naši pozici dodavatele nátěrové-

ho systému i pro další období. Letošní rok stále platí smlouva PPG a MEGA s IVECO CR, tedy nemělo by dojít k zásadním zvratům 

vzájemných parametrů. Nejdůležitějším úkolem roku 2015 bude řádná příprava a zpracování nabídky na nový tendr pro další 

dlouhodobý kontrakt. Zadání má skluz, zatím nebylo partnerem vydáno, nicméně neočekáváme podstatné změny požadavků 

ve srovnání se současnou úrovní technologií a materiálů. Vzhledem k vlastnické změně v IVECO, které nyní náleží do globální 

CNH struktury, nelze vyloučit i dopad na naši dosavadní spolupráci, včetně omezení nebo přerušení spolupráce od roku 2016. 

Stále se jeví určitá perspektiva zvýšení prodeje práškových barev, trh je však velmi specifický, konkurenčně přesycený a cenově 

stlačený. Šance vidíme pouze u velkých a zavedených odběratelů, ti však často vyžadují uvolnění, které není časově ani finančně 

jednoduchým procesem.

Obecně lze očekávat, že rok 2015 přinese další nárůst konkurenčního boje, který se navíc z klasické mezifiremní úrovně rozši-

řuje i do interní polohy zvláště u velkých a globalizujících se společností. Společně s neutěšenou politickou situací a zamrzlými 

vztahy Západu s Ruskem není přílišný optimismus na místě, i když se neočekává zásadní negativní zvrat ve výsledcích oboru 

v horizontu roku 2015. Odhadovat vývoj v dalších letech, i díky situaci s tendrem v IVECO CR, je aktuálně zbytečné.

Kovové díly pro automobilový průmysl  
v procesu kataforézy.
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Reference

•	 Benteler ČR, s.r.o., Stráž n. Nisou, Chrastava, Benteler Automotive Rumburk, s.r.o. – automobilové dílce, speciální pod-

vozkové dílce

•	 Futaba Czech, s.r.o., Havlíčkův Brod – komponenty pro montáž v TPCA, SUZUKI

•	 AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – automobilové dílce, zemědělské stroje

•	 KARSIT HOLGING, s.r.o., závod Jaroměř – kostry autosedaček a ostatní díly pro automobilový průmysl

•	 BRANO GROUP, a.s., Hradec nad Moravicí – automobilové dílce VW GROUP, TOYOTA…

•	 Fritzmeier, s.r.o., Vyškov – výroba kabin traktorů a stavebních strojů

•	 THERMAL TREND, spol. s r.o., Starovičky – cca čtvrtý největší evropský výrobce koupelnových radiátorů

•	 KEREX, s.r.o., Michalovce, SR–významný výrobce transportních kontejnerů

•	 KYB Manufacturing Czech, s.r.o., Pardubice – tlumiče pérování

•	 Hitachi Automotive Systems Czech, s.r.o., Žatec – tlumiče pérování

•	 AZOS CZ, s.r.o., Nymburk – největší český jobcoater

•	 ŠKODA ELECTRIC, a.s., Plzeň – nástavby autobusů, trolejbusy

•	 ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., Plzeň – obě firmy prostřednictvím firmy JANTAR Plzeň, s.r.o.

Outsourcing – komplexní dodávky a SERVIS

•	 Iveco Czech Republic, a.s. (KAROSA) Vysoké Mýto – výroba autobusů

•	 Futaba Czech, s.r.o., Havlíčkův Brod – autodílce TPCA, SUZUKI

•	 F.X. MEILLER Slaný, s.r.o. – nástavby nákladních aut, sklápěče

•	 KORADO, a.s., Česká Třebová – radiátory

•	 KYB Manufacturing Czech, s.r.o., Pardubice – tlumiče osobních automobilů
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Divize ekologie a sanací

Divize ekologie a sanací (DES) zažila další velmi úspěšný rok. Její hlavní činností je supervize nad odstraňováním starých eko-

logických škod po těžbě uranové rudy, a i v roce 2014 se tým DES z převážné části věnoval právě těmto aktivitám a v tomto 

segmentu realizoval podstatnou část tržeb. Rostoucím segmentem je aplikace výsledků výzkumu a patentovaného vynálezu 

reaktivních difúzních bariér pro sanace, v němž přibylo několik úspěšných realizací. Ekologie je velmi široký multidisciplinární 

obor, a proto se DES věnovala také sanacím veřejné zeleně a hřišť v mateřských školkách.

Díky usilovné práci se podařilo překročit plánovaný obrat o třicet procent a plánovaný hospodářský výsledek o více než dvacet 

procent.

Supervize - Realizované projekty a výhled pro rok 2015

V  segmentu „supervize“ byly v  roce 2014 nejvýznamnějšími zakázkami kontrolní činnosti spojené s  odstraňováním starých 

ekologických škod po těžbě uranové rudy v oblasti Stráže pod Ralskem. Sdružení „GARNETS-MEGA“ zahájilo činnost na akcích 

„Správce stavby Likvidace chemické úpravny Stráž pod Ralskem“ a „Správce stavby Likvidace povrchových areálů po hlubinné 

těžbě uranu“. Pokračovala také činnost v rámci sdružení MEGA-UNIGEO na akci „Supervize provozní sanace Dolu chemické těž-

by na ložisku Stráž pod Ralskem”. Finanční objem kontrolovaných prací při zahlazování následků hornické činnosti v roce 2014 

dosáhl přibližně 1,7 miliardy korun.

Supervize pro Ministerstvo financí pokračovaly na několika lokalitách, z nichž nejvýznamnější byly Škoda Plzeň, Magneton Kro-

měříž a Fosfa Břeclav. V roce 2015 budou pokračovat supervizní práce v rámci sdružení GARNETS-MEGA a MEGA-UNIGEO. Fi-

nanční objem kontrolovaných prací lze očekávat v úrovni 2,3 miliardy korun. Tento segment bude pro rok 2015 nejvýznamnější 

z hlediska úrovně dosažení hospodářského výsledku.

Dotační ekologické projekty

V segmentu „dotační ekologické projekty“ byla v roce 

2014 realizována celá řada zakázek. Zakázky byly spo-

jeny s možností čerpání dotací z Operačního progra-

mu životní prostředí. K zakázkám bylo přistupováno 

komplexně, tj. od zpracování projektové dokumenta-

ce, přes přípravu žádosti o  poskytnutí dotace až po 

konečnou realizaci a celkovou administraci projektu. 

Postupně byly získávány zakázky na obnovu parků, 

stromořadí a  dalších krajinných prvků. Realizovány 

byly akce např. v  obci Záryby, Mikulášovice, Skalice 

u České Lípy, Hejnice. Do portfolia činnosti byly zařa-

zeny i akce v oblasti přeměn zahrad MŠ a ZŠ do přírod-

ního stylu a výstavba a rekonstrukce hřišť. Realizová-

ny byly akce v obcích Lysá nad Labem, Mikulášovice, 

Skalice u České Lípy. Pro rok 2015 jsou zajištěny akce 

především v oblasti přeměn zahrad MŠ do přírodního 

stylu (Příbram, Brandýs nad Labem a další).

Výstavba hřiště u Mateřské školky v Lysé nad Labem
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Výzkumné a vývojové projekty

V segmentu „Výzkumné a vývojové projekty“ byla v roce 2014 úspěšně ukončena činnost oponentním řízením na projektech 

„URAN - Nové technologické možnosti těžby a úpravy uranu“ (poskytovatel dotace TAČR z programu BETA), „ELSANO - Použití 

elektrického proudu na sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami“ (poskytovatel dotace TAČR z  programu ALFA) 

a „DIFBAR - Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace“ (poskytovatel dotace MPO z pro-

gramu TIP). Dosaženo bylo několik výsledků (ověřené technologie, poloprovoz, prototyp), z nichž nejvýznamnější je vynález 

č. 30415 „Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami“. V roce 2014 

probíhala výzkumná činnost DES v rámci Centra kompetence „NANOBIOWAT – Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotech-

nologie pro čištění vod půd“, která bude pokračovat i v roce 2015. Podány byly 3 další výzkumné projekty, z nichž 2 byly pod-

pořeny. Projekt „Pokročilé sanační technologie podporované elektrickým polem“ byl zahájen již v roce 2014 a projekt „Čištění 

skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění“ byl zahájen na 

počátku roku 2015.

Výsledky VaV projektů jsou postupně uváděny do praxe. Jedná se především o implementaci dosaženého patentu. V roce 2014 

se aktivity DES soustředily na dodávku speciálních sanačních prací spočívajících v in-situ chemických redukcích. Bylo tak zajiště-

no několik projektů, z nichž nejdůležitější jsou akce MARS Svratka a Spolchemie a.s. Ústí nad Labem (kombinace geochemické 

bariery na bázi nanočástic železa a podporované bioremediace chlorovaných uhlovodíků organickým substrátem). Pro projekt 

ELSANO byly zajištěny zakázky Festool s.r.o. Česká Lípa a ELTON a.s. Nové Město nad Metují, Přelouč, Blehovsko. Pro projekt NA-

NOBIOWAT pak sanace na lokalitě Mikulov. Pro rok 2015 se předpokládá další činnost na těchto lokalitách a získání další zakázek 

(Hluk u Uherského Brodu, Jablonné nad Orlicí).
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Cíle a strategie společnosti 

Cíle jednotlivých oborů činností jsou popsány v kapitole Hlav-

ní obory činnosti.

Základním a dlouhodobým cílem je zvyšovat efektivitu pod-

nikání ve všech oblastech, dále rozšiřovat aktivity v zahraničí, 

rozšiřovat portfolio výrobků, zlepšit jednotlivé finanční ukaza-

tele pomocí srovnávacích analýz s podobnými společnostmi 

doma i v zahraničí a snížení finanční závislosti na bankovních 

ústavech.

Velký důraz, stejně jako v  předchozím období, je věnován 

personální politice a sociálnímu programu z hlediska stabili-

zace zaměstnanců. Snaha o doplnění motivačních složek pro 

zaměstnance a získání pozice vyhledávaného zaměstnavatele 

v regionu.

Naplňování schválené strategie pro rok 2014-2018 s cílem rea-

govat pružněji na případné jak pozitivní, tak negativní projevy 

trhu.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Oddíl I. 

Struktura vztahů

Ovládající osoby

Společnost: MEGA a.s. 

Sídlo:  Drahobejlova 1452/4, Praha 9 

IČ:  445 67 146 

Zastoupená: Ing. Lubošem Novákem, CSc., statutárním ředitelem 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9113, dne 31. 3. 1992 

(dále jen ovládající osoba)

Ovládaná osoba

Společnost: MemBrain s.r.o. 

Sídlo:  Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, 471 27 

IČ:  286 76 092 

Zastoupená: Ing. Alešem Černím, Ph.D., jednatelem společnosti a Ing. Jiřím Truhlářem, jednatelem společnosti,  

Vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26344, dne 8.10.2008 

(dále jen ovládaná osoba)

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou

MEGA-TEC s.r.o., Bystřice pod Pernštejnem (IČ: 25538276), 66 %.  

MEGA ProfiLine, Stavropol, Rusko, 24 %.

Struktura vztahů

Ovládající osoba MEGA a.s. vlastní 100% podíl v ovládané (propojené) osobě MemBrain s.r.o.

Oddíl II. 

Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

Oddíl III. 

Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby

Nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, která se týkala majetku, který 

přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
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Oddíl IV. 

Přehled vzájemných smluv

V rozhodném období byly uzavřeny následující smlouvy mezi ovládajícími osobami a osobou ovládanou. 

Dodavatelské a ostatní (MemBrain s.r.o. je v pozici odběratele)

•	 SDOD14023	 Smlouva	o	dodávce	plynu,	elektřiny,	pitné	vody,	odvádění	a	čištění	odpadních	vod	a	odvádění	srážkových	vod	–	MIC	I
•	 SDOD14024	 Smlouva	o	úvěru	–	financování	DPH	–	MIC	I
•	 SDOD15001	 Smlouva	o	úvěru	na	krytí	splacení	úvěru	u	ČSOB	a.s.,	použitého	k	financování	v	rámci	realizace	projektu:	„Membránové	inovační	centrum	–		
	 	 MIC	MemBrain“.	(platnost	od	22.1.2015)

Odběratelské (MemBrain s.r.o. je v pozici dodavatele)

•	 SODB12003/04	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	nájmu	nebytových	prostor	a	movitých	věcí	v	budově	MIC	II,	Dodatek	č.	4
•	 SODB15001	 Smluvní	výzkum	v	oblasti	intovýměnných	membrán	a	postupů	zpracování	materiálů	k	výrobě	membrán

Z předchozích období jsou platné následující smlouvy

Dodavatelské (MemBrain s.r.o. je v pozici odběratele)

•	 SDOD09041	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	zajištění	konstrukčních	prací
•	 SDOD11003	 MEGA	a.s.,	Kupní	smlouva	na	Pracovní	stanici	HP
•	 SDOD11008	 MEGA	a.s.,	Operativní	nájem	vozu	Škoda	Octavia	RZ2AA7658
•	 SDOD11009	 MEGA	a.s.,	Operativní	nájem	vozu	škoda	Octavia	RZ9A12848
•	 SDOD11009/1	 MEGA	a.s.,	Operativní	nájem	vozu	škoda	Octavia	RZ9A12848,	Dodatek	č.	1
•	 SDOD11016	 MEGA	a.s.,	Kupní	smlouva	na	nemovitosti	v	souvislosti	s	projektem	MIC	II
•	 SDOD11016/1	 MEGA	a.s.,	Kupní	smlouva	na	nemovitosti	v	souvislosti	s	projektem	MIC	II,	Dodatek	č.	1
•	 SDOD11036	 MEGA	a.s.,	Kupní	smlouva	-	pozemky	k	MIC	II
•	 SDOD12005	 MEGA	a.s.,	SoD-Zkušebna	modulů	a	zařízení	elektromembránových	procesů	-	MIC	II
•	 SDOD12005/1	 MEGA	a.s.,	SoD-Zkušebna	modulů	a	zařízení	elektromembránových	procesů	-	MIC	II,	Dodatek	č.	1	–	do	4.5.2012
•	 SDOD12013	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	spolupráci	na	projektu	TIP	-	FR-TI4/398	„ED	moduly“	
•	 SDOD12013/1	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	spolupráci	na	projektu	TIP	-	FR-TI4/398	„ED	moduly“,	Dodatek	č.	1
•	 SDOD12013/2	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	spolupráci	na	projektu	TIP	-	FR-TI4/398	„ED	moduly“,	Dodatek	č.	2
•	 SDOD12014	 MEGA	a.s.,	Spolupráce	na	řešení	projektu	TIP	č.	FR-TI4/507	-	„Speciální	membrány“
•	 SDOD12014/1	 MEGA	a.s.,	Spolupráce	na	řešení	projektu	TIP	č.	FR-TI4/507	-	„Speciální	membrány“,	Dodatek	č.	1
•	 SDOD12066	 MEGA	a.s.,	Kupní	smlouva	-	drtička	granulí
•	 SDOD13004	 Nájemní	smlouva
•	 SDOD13005	 Smlouva	o	poskytování	správních	služeb
•	 SDOD13005/1	 Smlouva	o	poskytování	správních	služeb,	dodatek	č.	1
•	 SDOD13005/2	 Smlouvy	o	poskytování	správních	služeb,	dodatek	č.	2
•	 SDOD13011	 Smlouva	o	právu	provést	stavbu	na	pozemku	vlastníka	MemBrain	s.r.o.
•	 SDOD13049	 Smlouva	o	dodávce	demineralizované	vody

Odběratelské (MemBrain s.r.o. je v pozici dodavatele) 

•	 SODB11009	 MEGA	a.s.,	Subdodavatelská	smlouva	na	dodávku	2	ks	laboratorních	jednotek	P	EDR-Z
•	 SODB12003	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	nájmu	nebytových	prostor	a	movitých	věcí	v	budově	MIC	II
•	 SODB12003/1	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	nájmu	nebytových	prostor	a	movitých	věcí	v	budově	MIC	II,	Dodatek	č.	1
•	 SODB12003/2	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	nájmu	nebytových	prostor	a	movitých	věcí	v	budově	MIC	II,	Dodatek	č.	2
•	 SODB12003/03	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	nájmu	nebytových	prostor	a	movitých	věcí	v	budově	MIC	II,	Dodatek	č.	3
•	 SODB12020	 MEGA	a.s.,	Licenční	smlouva	-	oprávnění	k	využití	užitných	vzorů
•	 SODB13004	 Řešení	problematiky	zpracování	roztoků	cukrů	membránovými	procesy
•	 SODB13010	 Smlouva	o	zajištění	výuky	jazyků
•	 SODB13013	 Řešení	smluvního	výzkumu	v	oblasti	návrhu	a	zprovoznění	zařízení	na	výrobu	modulů	EDI
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Ostatní smlouvy (Veškeré další smlouvy výše neuvedené) 

•	 SOST11005	 	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	výkonu	práv	z	průmyslového	vlastnictví	(„Laminační	linka“)
•	 SOST11011	 	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	utajení	(spolupráce	s	Novasep	a	Bioamber)
•	 SOST11023	 	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	dílo	-	výroba	pilotních	a	laboratorních	jednotek
•	 SOST12002	 	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	zřízení	věcného	břemene
•	 SOST12003	 	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	úvěru	na	úhradu	investičních	nákladů	projektu	MIC	II
•	 SOST12004	 	 MEGA	a.s.,	Dohoda	o	vyplňovacím	právu	směnečném	+	směnka	-	ke	Smlouvě	o	úvěru	MIC	II
•	 SOST12070	 	 MEGA	a.s.,	Smlouva	o	smlouvě	budoucí	-	inovační	vouchery	2012-2013
•	 SOST13015	 	 Dohoda	o	utajení	a	ochraně	důvěrných	informací
•	 SOST13049	 	 Dohoda	o	přistoupení	k	závazkům	ze	smlouvy	–	odpadní	vody	areál	MEGA

Oddíl V. 

Posouzení vzniku újmy ovládané osobě

V rozhodném období nebyla mezi ovládajícími a ovládanými osobami a osobami provedena žádná jednání a uzavřeny smlouvy, 

které by způsobily ovládané osobě újmu. Všechna jednání učiněná ovládající osobou a uzavřené smlouvy nejsou pro ovládající 

osobu jednostranně nevýhodné a nevyplývají z nich pro ovládanou osobu žádná rizika.

Oddíl VI. 

Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládající osoby společnosti. Vzhledem k tomu, že ovládající osoba je po-

vinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě přiložena jako její nedílná součást.

Ve Stráži pod Ralskem dne 3. července 2015.

………………………………………

Ing. Luboš Novák, CSc. 

Statutární ředitel
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Kontaktní údaje

Název firmy   MEGA a.s.  

Registrace  v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9113

Sídlo firmy   Drahobejlova 1452/54, 190 00  Praha 9 – Vysočany

Statutární zástupce  Ing. Luboš Novák, CSc., předseda správní rady, statutární ředitel

Telefon   +420 487 888 111

Fax   +420 487 888 102

E-mail   info@mega.cz

IČ  /  DIČ   44567146  /  CZ44567146

Bankovní spojení  UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1

Číslo účtu   318881-004/2700

ID datové schránky  ui6cfzk

Webové stránky  www.mega.cz  /  www.ralex.eu 
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Detašovaná pracoviště, pobočky a dceřiné společnosti firmy MEGA a.s.

Stráž pod Ralskem

Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 
tel.:  +420 487 888 111, 100 
fax:  +420 478 888 102 
e-mail: info@mega.cz 

Bystřice nad Pernštejnem

Průmyslová 1415, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
tel:  +420 566 550 925 
fax:  +420 566 550 898 
e-mail: dpu@mega.cz

IVECO Czech Republic, a.s., (KAROSA) Vysoké Mýto

Dobrovského 74/II., 566 03 Vysoké Mýto 
tel.:  +420 465 452 960 
fax:  +420 465 452 961 
e-mail: karosa@mega.cz

Hodonín

Velkomoravská 87, průmyslový areál č.p. 3543,  
695 01 Hodonín 
Tel./fax: 518 390 263 
e-mail:  sklad.hodonin@mega.cz

Pardubice

Sukova třída 1556,  
530 02 Pardubice 
  
Trnava – kancelář pro SR

Pekárska 11, 917 01 Trnava, Slovenská republika 
Tel./fax: +421 910 913 298 
e-mail: lackovic@mega.cz 

 

Dceřiné společnosti firmy MEGA a.s.

MEGA-TEC s.r.o., Průmyslová 1415, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, kral@megatec.cz

MEGA ProfiLine, ul. Dzerzhinskogo, 158, 355.003 Stavropol, Ruská federace, tel.: +7 8652 316 644, e-mail:  info@mpline.ru

MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, info.membrain@membrain.cz

MEGA Ukraine, Kyjev, ul. Mekhanizatorov 2, tel.: +38 099 452 52 52, e-mail: natalia@mpline.ru
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