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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, rok 2018 pro nás byl mimořádně úspěšným. Získané zakázky vyjadřují důvěru zákazníků v
naše schopnosti a potvrzují významnou pozici MEGA na světových trzích.
Finanční výsledky předčily sebevědomě nastavená očekávání – nejen v rámci roku 2018, ale také ve
zpětném pohledu na Strategii pro roky 2014-2018. Dlouhodobě se potvrzuje, že široký záběr ﬁrmy díky třem
odlišným segmentům (membránové procesy, povrchové úpravy, ekologické služby) dobře diverziﬁkuje
riziko a kompenzuje výkyvy jednotlivých průmyslových odvětví.
Podařilo se nám udržet stabilní pozici na našich tradičních trzích, ale také přes velmi tvrdé konkurenční
prostředí úspěšně proniknout i na nové trhy. Rád bych opět zmínil, že tyto úspěchy nejsou nahodilé, ale
výsledkem dlouhodobé a systematické práce.
Nezůstáváme v minulosti, neustálý výzkum nás posouvá dopředu. Do dalšího strategického období jdeme
s jasnou vizí a připravenými inovacemi pro každý segment. Máme tedy ideální technické zázemí a zároveň
zkušený a spolehlivý kolektiv, abychom si poradili se vším, co pro nás rok 2019 přichystá.

Ing. Luboš Novák, Csc.
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POSLÁNÍ, VIZE, MISE
VIZE PRO MEMBRÁNOVÝ PROGRAM
Stát se celosvětově působící a ﬁnančně stabilní společností, jež nabízí svým zákazníkům ta nejlepší
technologická řešení na bázi elektromembránových a integrovaných membránových procesů
s maximálním důrazem na zpětné využití surovin díky realizaci bezodpadových technologií a ochranu
životního prostředí.
VIZE PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Stát se leaderem kataforetických a dalších moderních technologií povrchových úprav v České a Slovenské
republice.
VIZE PRO EKOLOGICKÉ SLUŽBY
Stát se uznávanou ﬁrmou propojující komerční a akademickou sféru v oblasti pokročilých sanačních
technologií v České republice.

ZÁKLADNÍ KAMENY K DOSAŽENÍ VIZE
CÍLENÝ A RYCHLÝ VÝZKUM A VÝVOJ (VaV)
Vedoucí ﬁrma v inovacích v oblasti membránových procesů.
SILNÝ INŽENÝRING A KNOW-HOW
Firma dodávající komplexní řešení, nejen pouze procesy.
CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST
Firma se silnou distribuční sítí a podporou strategických partnerů.
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PROFIL SPOLEČNOSTI
HISTORIE SPOLEČNOSTI
Historie akciové společnosti MEGA se píše od poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy byly v rámci
tehdejšího Československého uranového průmyslu zřízeny Ústřední laboratoře 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. Luboše 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 vyrobena první
heterogenní membrána jako základní komponenta vlastní technologie. Laboratoře prošly před procesem
kupónové 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 rozvoje společnosti orientovaný na problematiku čištění a úpravy
vod (speciálně membránovými procesy), hledala společnost další uplatnění i v jiných oblastech ochrany
životního prostředí, čímž postupně rozšiřovala portfolio nabízených služeb. Předchozí zkušenosti byly
využity pro vlastní produkci a dle potřeb a přání zákazníků se začaly vyrábět kompletní technologické celky.
Dlouhodobě je ﬁrma aktivní ve třech oblastech, ve kterých poskytuje kompletní dodávky kvalitních
technologií a komplexní služby. Jedná se obecně o membránové procesy (separace kapalin), povrchové
úpravy materiálů a ekologické služby.
MEMBRÁNOVÉ PROCESY (SEPARACE KAPALIN)
V rámci tzv. membránového programu se jedná o hlavní podnikatelskou aktivitu společnosti MEGA a.s., a to
o dodávky vlastních výrobků (iontovýměnných membrán, rozdělovačů, membránových zařízení vyrobených
přímo ve výrobním zázemí ﬁrmy MEGA) a kompletních technologií separačních membránových 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 výzkumněvývojové základny a odpovídají nejmodernějším poznatkům a znalostem oboru.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ
V oboru povrchových úprav se jedná o poskytování komplexního technicko-logistického servisu
zákazníkům segmentu, na němž dlouhodobě zastupujeme světového výrobce barev, ﬁrmu PPG, jejíž
produkty GI (General Industry) se používají v řadě lakoven v České a Slovenské republice.
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EKOLOGICKÉ SLUŽBY
V oblasti takzvaných ekologických služeb se v poslední době orientujeme zejména na propojení komerční
a akademické sféry v oblasti pokročilých sanačních technologií.
Cílem společnosti je dále rozvíjet jednak vlastní aktivity, a jednak 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 vzájemným 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 přispět 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 membránové společnosti (EMS) a Mezinárodní odsolovací asociace (IDA).
V současné době se v oblasti membránových procesů stává i velmi respektovanou ﬁrmou na zahraničních
trzích. Generální ředitel MEGA a.s. je jako zakladatel elektromembránových procesů v ČR zároveň
i prezidentem České membránové platformy (CZEMP). V roce 2007 získal v projektu na podporu vědecké
a technické inteligence ocenění Česká hlava v kategorii Invence za výzkum a vývoj ionexových membrán
pro membránové 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 oblasti membránových procesů, s nimiž se podílí
na řešení projektů v rámci Evropské unie. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a odbornými
pracovišti, konkrétně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Pardubice, Ústavem
makromolekulární chemie AV ČR, Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou v Ostravě,
Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem výzkumu v Řeži, s nimiž řeší řadu projektů. V oblasti řešenía
vedení projektů má bohaté zkušenosti. Spolupracuje rovněž s řadou významných zahraničních ﬁrem jako
s preferovanými partnery (Veolia Water, GEA, Novasep, TetraPak, SPX a PPG).
Nabídka řešení problémů jednotlivých klientů je komplexním souborem veškerých nutných kroků
a opatření. Jedná se o monitoring stavu, nabídku optimálního řešení, dodání ﬁnální technologie, dozorování
procesu, záruky a odpovědnost za navržené řešení. Zákazníky jsou velké průmyslové tuzemské i zahraniční
společnosti, malí i střední podnikatelé, ale i města a obce. Je samozřejmé, že všem zákazníkům
poskytujeme i potřebné legislativní poradenství. MEGA a.s. je ve všech směrech společností, která
poskytuje komplexní servis s odpovědným přístupem k zákazníkovi. Za významný moment v rámci
existence MEGA a.s. je považováno rozhodnutí o vlastním prověření přístupu k zákazníkům. Jedná se
o náročné požadavky, po jejichž splnění byly společnosti uděleny certiﬁkáty dle norem
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 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 také např. dle GOST-R pro Ruskou federaci.

Výroční zpráva 2018 | MEGA a.s. | strana 6

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 listina 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 jmenovité 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

OOO MEGA ProﬁLine
Stavropol, Rusko

dodávky technologických celků na bázi
membránových procesů zejména
pro potravinářství (mlékárenství)

57

30 000 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

TOV MEGA-UKRAINA
Kyjev, Ukrajina

dodávky technologických celků na bázi
membránových procesů zejména
pro potravinářství (mlékárenství)

100

249 999,95 UAH

Výroční zpráva 2018 | MEGA a.s. | strana 7

BANKOVNÍ ÚVĚRY A DLUHOPISY
věřitel

typ smlouvy

UniCredit Bank CZ a.s.

Víceúčelová úvěrová linka, Investiční úvěr, Treasury linka

ČSOB a.s.

Víceúčelová úvěrová linka, Treasury linka

ERSTE a.s.

Víceúčelová úvěrová linka

Rok 2018 byl opět rokem, kdy nedošlo ke změně se spolupracujícími bankami. Společnost MEGA a.s. má
uzavřené s bankovními ﬁnančnímu 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. Čerpání investiční úvěru
zaměřené na nákupu dlouhodobého majetku v podobě strojů a zařízení nebylo navýšeno a je pravidelně
spláceno. U všech poskytnutých typů ﬁnancování společnost plní MEGA a.s. stanovené podmínky. Pro rok
2019 opět neočekáváme změny ve spolupráci s bankami z důvodu spokojenosti s poskytovanými službami
ze strany bank a k přihlédnutí k dlouhodobé spolupráci Ze strany zákazníků je ale vidět jiný přístup
k zajištění pohledávek. Z důvodu nižší ﬁnanční náročnosti jsou postupně upřednostňována zajištění
komerčním pojištěním proti platební nevůli – pojišťovny EGAP, Credendo, apod. Hlavním důvodem pro tuto
změnu řízení je optimalizace placených poplatků za bankovní služby a zejména jednoduchost a rychlost.
Cílem spolupráce s bankami je, aby i v budoucnosti se případná změna struktury ﬁnancování řídila
strukturou, které povede ke zvyšování hodnoty společnosti. Hlavními bankami, se kterými společnost
v roce 2018 spolupracovala, byly banky ČSOB a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úvěrové linky na závazkové limity, budeme nadále držet z důvodu poskytováních bankovních záruk
(akontačních, performance, atp.), v návaznosti na zakázkovou zajištěnost v membránovém programu.
V roce 2018 pokračovala spolupráce s dalšími bankovními ústavy - ERSTE bank a Českou exportní bankou
k hledání optimálních podmínek ﬁnancování projektů v zahraničí nejen v Evropě, ale také složitějších
teritoriích z oblastí (Bělorusko, státy RF), kde případné ﬁnancování zajišťuje konkurenční výhodu pro
odběratele a podporuje export společností ve skupině MEGA a.s. Dále stále probíhají jednání s VÚB bankou
a SBERANK – zejména v návaznosti na ﬁnancování zákazníků na ruském trhu a trhu v Jižní Africe. V roce
2018 pokračovalo ﬁnancování projektů na Ukrajině a v Rusku z vlastních zdrojů – zejména z důvodu
omezení konkurence a zabránění vstupu do těchto segmentů na uvedeném trhu – tyto projekty byly v roce
2018 pravidelně spláceny a neexistovaly prodlevy v placení.
V rámci skupiny je jasně dodržovaná úvěrová a ﬁnanční politika, jejíž dodržování je základem pro udržení
ﬁnanční stability MEGA a také celé skupiny ﬁrem ve skupině. Schválenou dlouhodobou strategií je povoleno
ﬁnancování dceřiných společností ze strany MEGA a.s. v případě potřeby. Pro společnosti ve skupině
realizujeme automatizované ﬁnancování pomocí bankovních nástrojů – cash poolingu. Povinností všech
společností v rámci skupiny MEGA je udržovat 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 případě 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
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tržby celkem

641 035

719 608

748 461

611 532

629 536

721 727

Tržby vlastní výrobky a služby

294 144

330 775

356 056

223 459

226 899

301 105

Tržby za zboží

346 891

388 834

392 404

388 073

402 637

420 622

ROA

17,22 %

16,22 %

8,38 %

5,72 %

3,96 %

8,45 %

ROE

22,16 %

19,83 %

9,63 %

6,19 %

5,58 %

9,58 %

EBITDA

104 009

114 653

75 218

51 283

41 209

84 498

92 975

101 614

55 102

38 695

29 480

71 676

2,14

2,66

3,27

3,92

4,28

2,90

38 %

33 %

29 %

24 %

25 %

29 %

135

139

141

135

134

139

EBIT
Likvidita běžná
Zadluženost
Počet zaměstnanců (roční průměr)

Meziroční porovnání ﬁnanční ukazatelů ukazuje růst celkových tržeb o více než 13 % ve srovnání s rokem
2017. V oblasti zboží došlo k meziročnímu růstu o více jak 4%. Tržby za vlastní výrobky a služby se
v porovnání s rokem 2017 zvýšil o více jak 25%. Částečně způsobeno zakázkami přecházejícím z roku 2017,
z důvodu požadavku zákazníka na pozdější termín realizace zprovoznění – zakázky v Maďarsku.
Významným dopadem od zvýšení tržeb i ziskovosti bylo získání velké zakázky na dodávek našich hlavních
technologií směrem k evropským zákazníkům.
Meziročně došlo k výraznému růstu výkonnostních ukazatelů (ROA, ROE) na úrovni 40-50 %. Vlivů na
zvýšení rentability bylo několik: realizování nosného projektu v rámci dodávky vlastních výrobků
společnosti MEGA a.s., částečný přesun zisku z roku 2017 (komentováno ve VZ 2017), kde jsme postupovali
v souladu s ČÚS a dále realizace výrazně vyššího prodeje v oblasti aftersales. Naší snahou je i nadále
investovat nemalé prostředky do oblasti V a V a udržení konkurenceschopnosti v budoucím období
(2019–2023) v návaznosti na nově stanovenou strategii.
Finanční stabilita společnosti je prezentována ukazateli běžná likvidita, stupeň zadluženosti a úrokovým
krytím. V meziročním porovnání byla udržena stabilita uvedených hodnot. Běžná likvidita je nad
doporučenou hranicí 1,5 a celkově v rámci hodnocených období vykazuje meziroční růst až k současné
hodnotě 2,9. I přes částečné snižování ekonomické efektivnosti se stále snažíme o zvyšování podílu
v hotovosti z důvodů snižování rizik pro případ dalšího poklesu ekonomického cyklu.
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Dalším omezováním rizika bylo udržení stupně zadluženosti, na úrovni do 30 %. Společnost prozatím nemá
výrazný problém s vymáháním svých pohledávek, a to i přes některé dlouhodobě nezaplacené pohledávky,
a i toto se kladně projevuje v kladném cash ﬂow společnosti. Firma řeší pouze větší pohledávku s ﬁrmou
v BLR – prozatím snaha o smírné řešení – již uhrazeno více než 50 % k datu ÚZ. Firma plní včas všechny své
závazky. Stupeň zadlužení se stabilizoval, a to i přes nízké náklady na cizí zdroje – důvodem je udržet
ﬁnanční stabilitu společnosti a připravit se na případné další vyvolané investice v návaznosti na inovace.
Jedním z důvodů pro využívání cizích úvěrových zdrojů (zejména provozního ﬁnancování), je optimalizace
kurzových změn, vyvážené přirozeným hedgingem a pro rok 2018 přesahující do 2019. Opět došlo
k částečnému kurzovému zajištění na úrovni cca 30 % ročních tržeb společnosti.

VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Žádné významné skutečnosti po rozvahovém dni nenastaly.
INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ
Společnost nenabyla v roce 2018 žádné vlastní akcie a žádné vlastní akcie nemá.
INFORMACE POŽADOVANÉ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
Společnost není povinna zveřejňovat podle zvláštních předpisů žádné další informace.
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI, MANAGEMENT
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL A SPRÁVNÍ RADA
Vnitřní struktura MEGA a.s. je založena na tzv. monistickém systému ve smyslu ust. § 456 a násl. Zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel.
Správní rada pak má funkci kontrolní a částečně též výkonnou, když určuje základní zaměření obchodního
vedení společnosti. Ing. Luboš Novák, CSc., je předsedou (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.
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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 MSP. Z uvedeného důvodu dochází ke
změně struktury zaměstnanců na jednotlivých divizích s nárůstem počtu zaměstnanců na divizi
membránového programu. Společnost se více zaměřuje u zaměstnanců na zvyšování intenzivního a nikoli
extenzivního růstu. V současné době se také společnost MEGA potýká s problémem vysoké zaměstnanosti
v ČR, zejména v oblasti kvaliﬁkovaných zaměstnanců. To se samozřejmě také projevuje tlakem na růst
mezd, a to i přesto, že skupina MEGA paří mezi zaměstnavatele s vyšší průměrnou mzdou, než je standard
v Libereckém kraji. Dlouhodobě nejsou plně obsazeny pozice zejména na divizi membránových procesů.
V roce 2019 částečně dojde k přesunu některých útvarů na střediska správy z důvodu centralizace, a to
zejména ve ﬁnanční oblasti. V rámci složitosti výběru kvalitních zaměstnanců neočekáváme v roce 2019
změnu stavu v souvislosti s nezaměstnaností v celé ČR.

VÝVOJ PODÍLU POČTU ZAMĚSTNANCŮ NA ÚTVARECH SPOLEČNOSTI MEGA
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
DĚLENÍ PO FIRMÁCH

MEGA a.s.

MEGA-TEC s.r.o.

OOO MEGA ProﬁLine

MemBrain s.r.o.

TOV MEGA-UKRAINA

DĚLENÍ PODLE PROGRAMŮ
Membránový program

Povrchové úpravy

Ekologické služby

— Divize membránových procesů
MEGA a.s.
— MemBrain s.r.o.
— OOO MEGA ProﬁLine
— TOV MEGA-UKRAINA
— MEGA-TEC s.r.o.

— Divize povrchových úprav
MEGA a.s.
— MEGA-TEC s.r.o.

— Divize ekologie
a sanací MEGA a.s.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
— 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 (DMP)
Obchodní činnost divize je soustředěna zejména na dodávky mimo území České republiky. Divize
membránových procesů dodává zákazníkům soﬁstikovaná řešení na bázi elektromembránových procesů
zejména v segmentech voda a mlékárenství. V posledních letech je také významný podíl segmentu
aftersales na celkových tržbách divize. Obchodní činnost divize je globální a je zajišťována vlastními
pobočkami (Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko) a prostřednictvím agentské sítě (Indie, subsaharská
Afrika, Španělsko, Čína, Argentina a další), dále spolupracuje se strategickými obchodními partnery v rámci
dodávek kombinovaných technologických řešení (GEA, Novasep, VWS a další). V průběhu roku 2018 došlo
k rozšíření agentské sítě o další teritoria jako např. Chile.

SEGMENT VODA
V rámci segmentu je rozpracováno množství potenciálních projektů pro aplikaci elektrodialýzy. Pro aplikaci
elektrodeionizace byly získány další reference tohoto nového výrobku.
REALIZACE A ZÍSKÁNÍ NOVÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2018
— izraelský zákazník, EDI vč. zdrojů
— nizozemský zákazník, EDI vč. zdrojů
— rakouský zákazník, EDI vč. zdrojů
— italský zákazník, EDI vč. zdrojů
— indický zákazník, EDI vč. zdrojů
— český zákazník, EDI vč. zdrojů

SEGMENT MLÉKÁRENSTVÍ
V segmentu mlékárenství došlo k růstu cen komodit, při jejichž výrobě mají technologie MEGA hlavní přínos,
s vrcholem zhruba ve třetím čtvrtletí 2018, když dále došlo k mírnému poklesu a stabilizaci cen. To se
projevovalo v investiční aktivitě výrobců, zejména pro přepracování speciﬁckých vstupů.
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REALIZACE A ZÍSKÁNÍ NOVÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2018
— ukrajinský zákazník, demineralizace kaseinové syrovátky
— italský zákazník, demineralizace sladké syrovátky
— italský zákazník, demineralizace mozzarelové syrovátky
— řecký zákazník, demineralizace ricottové syrovátky
— ruský zákazník, demineralizace sladké syrovátky
— ruský zákazník, demineralizace kyselé syrovátky
— ruský zákazník, demineralizace sladké a kyselé syrovátky
— dánský zákazník, pod CDA
— provedeno několik pilotních testů u různých zákazníků v průmyslovém měřítku

SEGMENT SPECIALITY
Obchodní činnost v rámci tohoto segmentu se zejména soustředila na využívání znalostí z průběhu pilotních
a laboratorních testů v nabídkové činnosti pro speciﬁcké výrobní produkty.
— proveden pilotní test v průmyslovém měřítku

SEGMENT AFTERSALES
Obchodní činnost v rámci segmentu aftersales byla v průběhu celého roku 2018 stabilní.
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DIVIZE POVRCHOVÝCH ÚPRAV (DpÚ)
Oblast povrchových úprav je dlouhodobě stabilním a prosperujícím podnikatelským oborem společnosti
MEGA a.s. Díky velice dobré ekonomické situaci České Republiky, silnému a stabilnímu Automotive
i příbuzných výrob dopravní, stavební a zemědělské techniky, dosáhla DPU v hodnoceném roce rekordního
obratu. Obecně vysoká poptávka po základních surovinách, materiálech pro povrchovou úpravu
v evropské zóně, přinesly negativní vývoj v cenové úrovni. Náš strategický partner, ﬁrma PPG, přišla
dokonce dvakrát s požadavkem na zdražení. Přes složitá a tvrdá vyjednávání se nám podařilo nárůst vstupů
v r. 2018 částečně posunout a udržet je na akceptovatelné úrovni. Bohužel to neplatí zcela úplně pro nové
období. Do následujícího roku jsme vstoupili s vyššími nákupními cenami a stojí před námi úkol najít shodu
s našimi zákazníky na přenesení tohoto nárůstu do jejich pořizovacích nákladů. Bohužel situace na trhu se
konkurenčně přiostřuje a zvláště někteří dodavatelé využívají nákladový růst k útoku na zákazníky.
Nicméně díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru, využívání synergie s dodávkami a servisem
dceřiné společnosti MEGA-TEC, jsme schopni komfortně naplňovat požadavky tuzemské průmyslové
klientely zejména v oboru kataforézní ochrany. Náš outsourcing provozů povrchových úprav v IVECO CR
Vysoké Mýto je mimořádně ekonomicky stabilní, referenčně i zkušenostně důležitý. To vše tvoří podstatu
dosavadního úspěchu i solidní perspektivu oboru pro roky nadcházející.
PLÁN ROKU 2018 A JEHO PLNĚNÍ
Dosažený obrat i tvorba PHV divize předstihly očekávání. Většina našich klientů udržela, respektive navýšila
objem své produkce. To platilo zejména o subdodavatelích pro základní Automotive výrobce (VW
ŠKODA,…). Podobně pozitivní vývoj byl i u našeho největšího odběratele klasických tekutých barev,
německé společnosti F.X. Meiller, Slaný, výrobce koreb nákladních automobilů. Velmi stabilním a významně
rostoucím oborem je už řadu let zemědělské strojírenství. Díky dlouholeté spolupráci s ﬁrmou Agrostroj
Pelhřimov jsme našli shodu v dalším rozšíření našich dodávek a servisu pro nový velký projekt a vytvořili tak
dobré předpoklady obratového růstu v následujících letech. Mimořádně stabilním, výrobně rostoucím a
referenčně důležitým zákazníkem je pro nás IVECO CR , jednoho z největších evropských výrobců
meziměstských autobusů. Pro závod ve Vysokém Mýtě zajišťujeme vysoce rozvinutý outsourcingu celého
souboru lakoven a doprovodných provozů povrchových úprav už 18 roků. Pro následující období jsme se
dohodli na rozšíření našich aktivit do další oblasti servisu pomocných provozů. I ve víceméně doplňkovém
oboru dodávek práškových barev jsme udrželi solidní výsledky.
U strategických zákazníků jsme nabízeli a nadále úspěšně využívali synergie aktivit DPU a dceřiné
společností MEGA-TEC s.r.o., tedy realizaci komplexní odpovědnosti za povrchové úpravy, respektive za
celkový chod lakoven. Mezi nejdůležitější takové partnery patří zcela jistě IVECO CR, japonská KYB
Manufacturing, FUTABA CZ , nově ECOS Choceň, atd.
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Úspěšně se nastavila spolupráce s naší výzkumně-vývojovou dceřinou společností Membrain, Společně
vytvořený systém pravidelné analytické kontroly kataforézních lázní, testů a prezentací nových moderních
lakovacích systémů i řešení speciﬁckých požadavků v oblasti „troubleshootingu“ je významnou podporou
dobré a oboustranně výhodné spolupráce s většinou našich zákazníků. Výrazně posiluje odbornou úroveň
a promptnost našeho krizového a preventivního servisu.
Vedle převahy pozitivních výsledků nutno zmínit i negativní stránky a dopady, s kterými se obor
v komentovaném období potýkal. Vedle cenových turbulencí jde především o ztrátu velice zajímavého
zákazníka ﬁrmu APP Nymburk. Obecně nepříznivou situaci na trhu pracovních míst, respektive nedostatek
odborných, prakticky jakýchkoliv pracovníků, má za následek velkou ﬂuktuaci u našich klientů. Z toho
pramení neodpovídající úroveň obsluhy a provozování lakoven, velké nároky na mimořádné zásahy,
nekončící školení nových pracovníků atd. Na druhou stranu, interně je divize personálně velice stabilní
a udržuje si potřebný růst počtu i odbornosti vlastních pracovníků, abychom tuto situaci zvládali.
VÝHLED NA ROK 2019
Už na konci minulého roku bylo možné zaznamenat signály o očekávaném zpomalení nebo útlumu
výroby. V Automotive, konkrétně u producentů osobních automobilů se očekával pokles poptávky
i dopad koncepčních změn směrem k elektro mobilitě. Zatím se zdá, že v našem regionu se díky zejména
obchodním úspěchům Auto Škoda k zásadním a rychlým propadům neschyluje. Přesto je jasné, že je
před námi složitější období. Plán prodeje a tvorby zisku byl tomu částečně přizpůsoben. Kalkulujeme
s negativním dopadem nárůstu nákupních cen barev, který přeneseme na naše zákazníky jen částečně.
Ztratili jsme zajímavého zákazníka, tlak konkurence sílí a prostor pro udržení či zvýšení marže prakticky
není. Naproti tomu se nám podařilo získat nové zákazníky, zvýšit objem spolupráce s některými
strategickými klienty, i když za cenu vyšší vstupní investice do prvních lakovacích lázní, což dopadne
právě do výsledků v r. 2019. Lze očekávat vysoce stabilní a rostoucí výrobu v IVECO CR a u jejich
subdodavatelů. Po cenových tlacích z PPG očekáváme minimálně rok status quo. Samozřejmě
objektivním faktorem je posílení kurzu CZK vůči EURO a faktické snížení korunové proﬁtability. Přes
všechna tato negativa by si měl obor udržet solidní hospodářské ukazatele, rozhodně ale nedostihnou
mimořádný výsledek roku 2018.
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NOVÉ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ REFERENCE
ECOS, Vysoké Mýto – výroba autobusových podsestav
KEREX, Michalovce, SK – významný výrobce transportních kontejnerů
AGROSTROJ Pelhřimov – zemědělské stroje, díly nákladních aut a speciálních strojů
Matador Vráble, Slovensko – automotive dílce
TATRA TRUCK a.s., Kopřivnice – těžké nákladní automobily
BENTELER I, II, III, Stráž n. Nisou, Chrastava, Rumburk – speciální podvozkové dílce
KARSIT Jaroměř – kostry autosedaček a ostatní díly pro automobilový průmysl
BRANO Group Hradec nad Moravicí – automobilové dílce VW GROUP, TOYOTA, ...
FRITZMEIER Vyškov – výroba kabin traktorů a stav. strojů
Thermal trend, Starovičky – čtvrtý největší evropský výrobce koupelnových radiátorů
Hitachi, Žatec – tlumiče pérování
JANTAR Plzeň – jobcoater ŠKODA Electric, Transportation Plzeň, FXM
BWI Cheb – výroba tlumičů pérování

OUTSOURCING – KOMPLEXNÍ SERVIS
IVECO Czech Republic, Vysoké Mýto – výroba autobusů
F. X. MEILLER Slaný – nástavby nákladních aut, sklápěče
KORADO Česká Třebová – radiátory
KYB Manufacturing Pardubice – tlumiče osobních automobilů
FUTABA CZ Havlíčkův Brod – autodílce TPCA, SUZUKI
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DIVIZE EKOLOGIE A SANACÍ (DES)
V segmentu „supervize“ došlo oproti předchozím rokům k výraznému poklesu obratu. Supervize pro
Ministerstvo ﬁnancí pokračovaly na několika lokalitách, z nichž nejvýznamnější byly Magneton Kroměříž
a Fosfa Břeclav. V roce 2019 budou pokračovat supervizní práce pro MF ČR na menších zakázkách a pro
Ministerstvo obrany na významné zakázce Letiště Čáslav.
V segmentu „Výzkumné a vývojové projekty“ v roce 2018 probíhala výzkumná činnost DES v rámci Centra
kompetence „NANOBIOWAT – Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod půd.
Projekt řeší pokročilé technologie odstraňování kontaminantů se zaměřením na rizikové organické látky,
jako jsou endokrinní disruptory. Projekt „Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou
technologii s použitím biologických systémů předčištění“ byl zahájen na počátku roku 2015. Provedena
byla inventarizace všech skládek v ČR v návaznosti na jejich produkci skládkových výluhů. V technologické
části byly experimentálně ověřeny možné postupy eliminace rizikových látek ze skládkových výluhů. V roce
2018 byly dokončeny pilotní testy na vybraných lokalitách a projekt byl ukončen v polovině roku 2018.
V roce 2017 byly TAČR podpořeny 2 nové projekty s termínem dokončení v roce 2020. První z nich
(RealControl) je řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a zabývá se inteligentním on-line
řízením našich patentovaných sanačních technologií. Druhým novým výzkumným projektem je projekt
Sammwap. Jedná se o vývoj systému bezkontaktního monitoringu podzemních vod a kanalizací řešený ve
spolupráci s univerzitami v Ostravě a Olomouci. V obou případech je tak vidět odklon od dřívějších
výzkumných projektů DES zaměřených na vývoj sanačních technologií k v současnosti podporovaným cílům
Průmysl 4.0.
Výsledky VaV projektů jsou postupně uváděny do praxe. Jedná se především o implementaci patentů
(vlastník MEGA, TUL) uděleného v roce 2014 a 2017 a patentu (vlastník UPOL) uděleného v roce 2015 v rámci
projektu DIFBAR (příjemce dotace MEGA) pokrývající využití kompozitů na bázi mikro a nanočástic ryzího
železa. V roce 2018 se aktivity DES soustředily na dodávku speciálních sanačních prací spočívajících v in-situ
chemických redukcích. Aktivní byly zakázky Hluk u Uherského Brodu, Chemopetrol Litvínov, Zurzach
(Švýcarsko), Mars Svratka, Metra Blansko. Pro rok 2019 se připravují další lokality.
V segmentu „Ekologické projekty – revitalizace a rekultivace“ bylo v roce 2018 několik menších zakázek
spojených především s možností čerpání dotací z Operačního programu životní prostředí. K zakázkám bylo
přistupováno komplexně, tj. od zpracování projektové dokumentace, přes přípravu žádosti o poskytnutí
dotace až po konečnou realizaci a celkovou administraci projektu. Z významných zakázek lze jmenovat
revitalizaci zahrady zámku Snědovice, obnovu krajinných struktur v obci Chotovice a revitalizace školního
hřiště v obci Polevsko.
V segmentu „Ekologické služby“ byla v roce 2018 provedena celá řada drobnějších zakázek. Nosnou
zakázkou byla „Analýza rizik Kortan a.s. Hrádek nad Nisou“. Jednalo se o technicky náročné akce s vysokým
podílem expertních prací. Důležitou akcí byla i příprava sanace lokality Srní u České Lípy a několika dalších
zakázek pro rok 2019.
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CÍLE A STRATEGIE SPOLEČNOSTI
Cíle jednotlivých oborů činností jsou popsány v kapitole Hlavní obory činnosti.
Základním a dlouhodobým cílem je zvyšovat efektivitu podnikání ve všech oblastech, dále rozšiřovat
aktivity v zahraničí, rozšiřovat portfolio výrobků, zlepšit jednotlivé ﬁnanční ukazatele 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 stabilizace zaměstnanců. Snaha o doplnění motivačních složek pro zaměstnance a získání pozice
vyhledávaného zaměstnavatele v regionu.
Naplňování schválené strategie pro rok 2014–2018 s cílem reagovat pružněji na případné jak pozitivní, tak
negativní projevy trhu. V přípravě je Strategie pro roky 2019–2022.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU
A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Oddíl I. — Struktura vztahů
Ovládaná osoba
MEGA a.s.
IČ 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 19000 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9113
zastoupená statutárním ředitelem Ing. Lubošem Novákem, CSc.
(dále jen ovládaná osoba)
Ovládající osoba
Ing. Luboš Novák, CSc.
narozen 6. září 1947, bytem Českokamenická 3117, 470 01 Česká Lípa
(dále jen ovládající osoba).
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
MEGA-TEC s.r.o.
IČ 255 38 276, se sídlem Průmyslová 1415, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30723,
dne 3. března 1998.
OOO MEGA ProﬁLine
Sídlo: Dzeržinskovo 158, 355 003 Stavropol, Ruská federace
Reg.číslo: 1072635016277
MemBrain s.r.o.
IČ 286 76 092, se sídlem: Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
Vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26344, dne 8. října 2008.
TOV MEGA-UKRAINA
Sídlo: Mechanizatorov 2, 03035 Kyjev, Ukrajina
IČ 38419553
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Struktura vztahů
Ovládající osoba vlastní 100% akcií ovládané osoby.
Ovládaná osoba vlastní 66% podíl v MEGA-TEC s.r.o.
Ovládající osoba vlastní 43% podíl v OOO MEGA ProﬁLine
a ovládaná osoba vlastní 57% podíl v OOO MEGA ProﬁLine.
Ovládaná osoba vlastní 100% podíl v MemBrain s.r.o.
Ovládaná osoba vlastní 100% podíl v TOV MEGA-UKRAINA.
Ovládání se děje výlučně prostřednictvím valných hromad resp. rozhodnutí jediného
akcionáře/společníka mimo valnou hromadu v případech, kdy se jedná o jediného akcionáře/společníka.
Ovládaná osoba nemá v rámci skupiny speciﬁckou úlohu.

Oddíl II. — Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

Oddíl III. — Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
Taková jednání nebyla v rozhodném období na popud nebo v zájmu ovládajících osob učiněna.

Oddíl IV. — Přehled vzájemných smluv
Přehled smluv uzavřených v rozhodném období mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou je v příloze číslo 1 k této zprávě.

Výroční zpráva 2018 | MEGA a.s. | strana 23

Oddíl V. — Posouzení vztahu mezi osobami
V rozhodném období nebyla ovládanou osobou vůči ovládané osobě uskutečněna žádná právní jednání
a nebyly mezi nimi uzavřeny smlouvy, které by způsobily ovládané osobě újmu. Není tedy na místě
vyrovnání újmy podle ust. § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích.
Ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou nebo mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
touž ovládající osobou neplynou pro ovládanou osobu žádné zvláštní nevýhody nebo rizika. Výhodou
plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými touž ovládající osobou je možnost
vzájemného sdílení zdrojů a kapacit v souladu s platnou legislativou a zakladatelskými právními jednáními
osob.

Oddíl VI. — Závěr
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti.
Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva
k výroční zprávě přiložena jako její nedílná součást.

Ve Stráži pod Ralskem dne 28. března 2019

Ing. Luboš Novák, CSc.
statutární ředitel MEGA a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ
A MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Číslo
SI18006
SJ18002
SJ19036
SI18019
SO18023
SI18006/01
SO18024
SI18029
SO18033
SI18072
SO18047
SJ18043
SJ18044
SJ18045
SO18075
SJ18002/01
SO19065
SO18091
SO18092
SI18013
SI18015
SJ18011
SI18020
SI18026
SI18037
SI18040
SI18041

Druhá smluvní strana
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine

Předmět smlouvy
Smlouva o poskytování správních služeb
Podmínky spolupráce MEGA/MB v rámci smlouvy o spolupráci s průmyslovým partnerem
Smlouva o spolupráci na projektu
Smlouva o úvěru
DOHODA O ÚHRADĚ NÁHRADY MZDY ZA DOVOLENOU
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování správních služeb - zpracování osobních údajů podle GDPR
Smlouva o převodu práv k know-how
Laboratorní teplotně odolná jednotka, smlouva o nájmu
Smlouva o společné laboratoři
Smlouva o nájmu dopravního prostředdku
Licenční smlouva
Smlouva o budoucí smlouvě o dílo
Smlouva o smlouvě budoucí MEGA, MB, VŠCHT
Smlouva o smlouvě budoucí_MEGA, MB, Univerzita Pardubice
Smlouva o spolupráci na řešení projektu
Podmínky spolupráce MEGA/MB - dodatek č. 1
Smlouva o převodu užitného vzoru a práv k know-how
Smlouva o účasti na řešení projektu
Kupní smlouva
Dodávka zboží/MEGA/MPL
Dodávka MEGA/MPL
Smlouva na odeslání propagačních materiálů - MEGA/MPL
Dodávka zboží MEGA/MEGA ProﬁLine
Dodávka zboží MEGA/MEGA ProﬁLine
MEGA/MPL_Dodávka Elektrodialyzéru
MEGA/MPL-dodávka modulu
MEGA/MPL - dodávka zboží

1.1.2018
4.1.2018
15.2.2018
13.3.2018
31.3.2018
9.4.2018
10.4.2018
11.4.2018
1.6.2018
1.7.2018
13.8.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
20.12.2018
20.12.2018
26.2.2018
26.2.2018
27.2.2018
12.3.2018
19.3.2018
21.5.2018
21.5.2018
25.5.2018
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SI18038
SI18048
SI18050
SI18051
SI18052
SI18053
SI18054
SI18049
SI18062
SI18067
SO18050
SI18073
SI18076
SI18078
SI18079
SI18074
SI18082
SI18083
SI18084
SI18087
SO18098
SI18096
SI18099
SI18089
SI18101
SI18074/01
SI18078/01
SI18082/01
SI18016
SI18034

OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA ProﬁLine
OOO MEGA-UKRAINE
OOO MEGA-UKRAINE

Dodávka zboží pro MPL- objednávka
MEGA/MPL - dodávka náhradních dílů
MEGA/MPL - Dodávka ND
MEGA/MPL - Dodávka ND
MEGA/MPL - Dodávka ND
MEGA/MPL - Dodávka ND
MEGA/MPL - Dodávka ND
MEGA/MPL_Dodávka modulu
MEGA/MPL-Dodávka laboratorní jednotky
MEGA/MEGA ProﬁLine_dodávka ND
Dohoda o spolupráci na projektu
MEGA/MEGA ProﬁLine_dodávka ND
MEGA/MEGA ProﬁLine_dodávka ND
MPL_výjezd k zákazníkovi
Dodávka zboží pro MPL
MEGA/MEGA ProﬁLine_program. práce
MEGA/MPL_Obnova zprovoznění stanice
MEGA/MPL_Dodávka náhradních dílů
MEGA/MPL_Dodávka náhradních dílů
MEGA/MPL_Dodávka náhradních dílů
Smlouva o převodu obchodního podílu
MEGA/MPL_prodej 2svazků EDR
MEGA/MPL_prodej náhradních dílů
Prodej jednotky ED
MEGA/MPL_prodej membrán
MEGA/MEGA ProﬁLine Prodloužení splatnosti
MPL_výjezd k zákazníkovi_Prodloužení splatnosti
MEGA/MPL_Obnova zprovoz. stanice, Prodloužení splatnosti
Dodávka zboží
Dodávka ND

31.5.2018
13.6.2018
14.6.2018
14.6.2018
14.6.2018
14.6.2018
14.6.2018
24.7.2018
24.7.2018
1.8.2018
1.8.2018
21.8.2018
21.8.2018
30.8.2018
31.8.2018
10.9.2018
10.9.2018
12.9.2018
12.9.2018
2.10.2018
4.10.2018
29.10.2018
6.11.2018
21.11.2018
6.12.2018
28.12.2018
28.12.2018
28.12.2018
20.2.2018
9.5.2018
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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
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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
Náměstí Čs. legií 565, 530 09 Pardubice, Zelené Předměstí
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
OOO 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
TOV MEGA-UKRAINA, Kyjev, ul. Mekhanizatorov 2, tel.: +38 099 452 52 52, e-mail: natalia@mpline.ru
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