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Firma:  NATE - nápojová technika a.s.
Sídlo:   Žižkova 1520, 583 01 Chotěboř
IČ:         26341719

Datum zápisu: 21. ledna 2002

Právní forma: akciová společnost

Základní údaje o společnosti

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2585

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Základní kapitál společnosti je 62 656 000,- Kč a je plně splacen.

2014

3Výroční zpráva 2014 I O společnosti

Historie společnosti

NATE - nápojová technika a.s. Chotěboř je pokračovatelem tradice strojírenské výroby, specializující se 
na výrobu zařízení a strojů pro nápojový a mlékárenský průmysl. 

To vše původně pod názvem Chotěbořské strojírny. 

Nápojové linky se značkou Chotěbořských strojíren a od roku 1992 pod jménem NATE pracují 
v mnoha zemích téměř celého světa.



Představenstvo

Statutární orgány společnosti

Ing. Petr Papoušek, předseda představenstva

Ing. Luděk Erben, MBA, člen představenstva

Ing. Michal Tecl, člen představenstva
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Předmět podnikání

NATE - nápojová technika a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem technologií pro plnění nápojů 
a jiných tekutin do lahví a plechovek. Společnost navrhuje a vyrábí plnící linky, které jsou projektovány 
jako celek složený z jednotlivých strojů, dopravních cest, kontrolních systémů a kompletního rozvodu 
energií. S využitím možností programové techniky jsou na základě zkušeností našich pracovníků a potřeb 
a požadavků zákazníka navrhována variantní řešení pro efektivní a účelné sestavení linky. Máme kvalitní 
zázemí ve vlastním vývoji a moderně vybavených a řízených výrobních provozech. Bezchybnost procesů 
je garantována certifikací ISO 9001:2008. To zajišťuje kvalitu dodaných řešení a spolu s jejich rychlým 
servisem dává předpoklad stabilního provozu linek.

Rychlý a kvalitní servis spolu s prodejem náhradních dílů jsou samozřejmou službou zákazníkovi. Vedle 
těchto základních služeb provádíme přestavby starších strojů a jejich modernizaci, zajišťujeme 
pravidelné preventivní prohlídky strojů a v neposlední řadě poskytujeme konzultace, poradenství 
a proškolování pracovníků zákazníka.

Vedení společnosti

Ing. Petr Papoušek

Ing. Luděk Erben, MBA, finanční ředitel

Ing. Michal Tecl, technický ředitel

Ing. Otto Uchytil, výrobní ředitel

neobsazeno, ředitel pro jakost

, generální ředitel

Dozorčí rada

Ing. Otto Uchytil, předseda 

Jaromír Hart, člen dozorčí rady

Josef Štorek, člen dozorčí rady

dozorčí rady



Moderní plnicí systémy



O společnosti
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Technický rozvoj

Cílem NATE je úspěch zákazníků. Parametry dodávaných strojů a náklady na provoz strojů musí zajišťovat 
vysokou rentabilitu investice, která je dána např. nízkými náklady na vyfouknutí, umytí, naplnění 
a zabalení láhve. Všechny procesy od návrhu výrobku až po jeho instalaci u zákazníka jsou certifikovány 
podle ISO 9001:2008. Výrobky pod značkou NATE jsou dodávány podle norem ISO, ČSN, DIN, GOST atd. 
Projektové a vývojové práce jsou prováděny s podporou nejnovějších CAD programů (Creo, VariCad, 
E-plan). Při návrhu nových strojů spolupracují technici se specializovanými odbornými pracovišti, 
vysokými školami a výzkumnými ústavy v České republice. Pečlivě se shromažďují pro další vývoj všechna 
data o provozu strojů. Výrobní program plně odpovídá současným trendům v nápojovém průmyslu, jako 
jsou např. rostoucí spotřeba lahví PET, prodlužování trvanlivosti nápojů, dokonalá sanitace plnících 
zařízení a čistý proces plnění, minimalizace nákladů na obsluhu nebo snadný přechod na jiný rozměr 
nebo typ lahve. 

V roce 2014 jsme pokračovali v realizaci technických inovací podle plánu technického rozvoje. 
Nejvýznamnější inovací byl vývoj a výroba plniče s inovovaným ventilem, kde mechanické řešení 
u hladinového plnícího ventilu bylo nahrazeno elektropneumatickým ovládáním, které umožňuje velkou 
variabilitu nastavení podle typu a vlastností plněného nápoje a současně jeho konstrukce výrazně 
redukuje ztráty při profuku ventilu a výrazně zlepšený design vnitřních částí ventilu, který zasahuje 
od nádrže a přichází do kontaktu s nápojem, zjednodušuje sanitaci zařízení. K tomuto řešení je podána 
patentová přihláška.

Obchodní činnost

V roce 2014 se nás, stejně jako mnoho dalších firem, dotklo dění mezi Ukrajinou, Ruskem a EU, což se 
projevilo i na nižší zakázkové náplni. Přesto společnost zaznamenala významné úspěchy při obsazování 
trhu získáním zakázek do velkých nadnárodních společností - získala zakázky u stálých zákazníků 
a podařilo se otevřít i nová teritoria pro dodávky výrobků a získat nové reference. 

Firmě se podařilo získat větší zakázky pro výrobu a následnou produkci výroby vlastních výrobků, 
dále probíhal odbyt výroby pro kooperaci, prodej náhradních dílů a rychlý servis. Máme co 
nabídnout, to potvrzuje vysoké know-how a také kvalitní komponenty se zárukou úspěchu, 
dodávané do celého světa. Záměrem společnosti je pokračovat v uspokojování potřeb zákazníka 
na úrovni světových zákaznických standardů.

Vývoj výrobků zajišťujeme v pěti výrobkových skupinách. Jedná se o plniče lahví, dopravníky, 
výrobníky sycených nápojů, myčky lahví a kontrolní zařízení na čistotu a celistvost lahví. 
Komplexitu dodávek podtrhuje i skutečnost, že řízení strojů a linek vychází rovněž z našeho 
vlastního know-how. Při dodávkách kompletních linek spolupracujeme s renomovanými firmami 
v oboru z ČR i zahraničí pro dosažení co největší účinnosti linek.
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Výraznou inovací je i využití decentralizovaných pohonů, které běžně používáme na dopravnících 
a myčkách lahví, i u plničů. Zvládnutí této technologie umožňuje větší variabilitu jednotlivých uzlů stroje 
(vystřikování, plnění, uzavírání) a tím i vyšší stupeň modularity strojů. Výraznou inovací prošel i mycí 
proces u stroje Diona, který je věnován mytí a plnění 19l barelů. V současné době umožňuje vyšší úroveň 
mytí i tvarově složitějších barelů (např. s uchopovacím madlem), zrychluje se fáze ranního ohřevu, čímž 
dochází k úsporám energie a jako médium pro ohřívání stroj může využívat jak páru, tak elektrickou 
energii.

Významná je pro nás i oblast zvyšování komfortu obsluhy našich strojů, k čemuž přispíváme změnou 
grafiky ovládacích terminálů a standardizací ovládání a struktury jednotlivých obrazovek.

V roce 2015 budeme kromě přípravy a odlaďování výše zmíněných inovací nadále pokračovat v pracích 
v oblasti plnění senzitivních nápojů. Významným trendem v současné době je rozvoj plnění do plechovek. 
V roce 2015 by měla proběhnout instalace plechovkové linky s využitím řady inovovaných prvků, 
především plniče s elektropneumatickým hladinovým ovládáním ve variantě pro plnění plechovek. Tím 
se pro naši firmu otvírá využití významného segmentu nejen v Evropě, ale i v zámoří.

V oblasti kontrolních zařízení pokračuje rozvoj využití kamer, dokladem čehož je inovovaný stroj 
pro kontrolu hladiny v láhvi právě s využitím technologie CCD kamer.

Trend zvyšování komplexity řešení je patrný zejména u plnění PET lahví, kdy jsou dnes technologie, 
které na vstupu do „stroje” vyžadují preformu a na výstupu je naplněná, uzavřená a etiketáží 
vybavená láhev. NATE spolu se svými partnery připravuje pro tuto oblast vlastní řešení.



Personální oblast

V roce 2014 je celkový počet zaměstnanců dle naplněnosti zakázek a potřeb společnosti:
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Rok Počet THP Počet DV Počet DR Celkem

2005 107 134 37 278

2006 110 131 37 278

2007 110 128 36 274

2008 111 128 36 275

2009 107 114 32 253

2010 107 118 31 256

2011 99 107 26 232

2012 95 103 25 223

2013 93 103 24 220

2014 92 103 24 219

Motivační systém

Pokračovali jsme v realizování metody stimulující, měřitelné, ambiciózní, reálné a termínované (SMART) 
ukazatele, optimalizací pravidel pro odměňování zaměstnanců tak, aby pozitivně ovlivňovaly zvýšení 
hodnoty společnosti.

Spolupráce s personálními agenturami

Cílem zůstává zabezpečení a stabilizování zaměstnanců v potřebném množství a kvalitě. Spolupráce 
s personálními agenturami přispívá k vytváření hodnot pro naši společnost v podobě tzv. „hotových” 
dělníků, kde zaučení a adaptace netrvá dlouho. Stávající klíčové zaměstnance školíme a zvyšujeme jejich 
kvalifikační úroveň. Samozřejmostí nadále zůstávají adaptační programy pro nově přijaté zaměstnance 
a rovněž týmová práce.



Dopravníkové systémy
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Organizační uspořádání a změny v obsazení hlavních funkcí

Vrcholový management společnosti tvoří generální ředitel a jemu přímo podřízení ředitelé finančního, 
technického, výrobního, obchodního útvaru a ředitel jakosti. V roce 2014 je management v tomto složení:

Ing. Petr Papoušek

Ing. Luděk Erben, MBA, finanční ředitel

Ing. Michal Tecl, technický ředitel

Ing. Otto Uchytil, výrobní ředitel

neobsazeno, ředitel pro jakost

, generální ředitel

Společnost má nastaven systém odměňování zaměstnanců, který umožňuje lépe ohodnotit práci 
jednotlivců a kolektivů s ohledem na jejich vlastní přínos k naplňování celopodnikových cílů.

Ekonomické výsledky

Proti společnosti NATE - nápojová technika a.s. nebyla v posledních účetních obdobích vedena soudní 
řízení, která měla nebo by mohla mít významný vliv na finanční situaci společnosti

Celkový obrat                       352 mil. Kč
Výsledek hospodaření       -2.512 tis. Kč

Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Hospodaření společnosti

Průměrný počet zaměstnanců 
v roce 2014 byl 219

V oblasti ekologie byly v roce 2014 splněny veškeré ohlašovací povinnosti vyplývající z příslušných zákonů, 
vyhlášek a nařízení. Většina hlášení probíhá přes integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 
z oblasti ekologie zřízený zákonem č. 25/2008 Sb., spuštěným od 1.1.2010. Přes tento systém byla 
odeslána hlášení o produkci a nakládání s odpady, oznámení o znečišťování ovzduší včetně stanovení 
poplatků a evidence zdrojů znečišťování. Dále přes tento systém proběhlo hlášení do integrovaného 
registru znečišťování. Řádně byla vedena průběžná denní evidence nakládání s odpady. Veškeré odpady 
(ostatní a nebezpečně), byly předávány pouze firmám, které mají k likvidaci, resp. recyklaci řádná 
povolení a s nimiž máme uzavřeny smlouvy. Pravidelně byly odesílány výkazy o produkci obalů dodaných 
na tuzemský a zahraniční trh přes firmu EKO-KOM, která dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech zajišťuje 
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění 
EKO-KOM. Taktéž byla včas a v řádných termínech odeslána veškerá hlášení pro statistický úřad. 
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Majetkové účasti společnosti

Společnost NATE - nápojová technika a.s. má 100% podíl na základním kapitálu společnosti 
NATE - marketing, a.s. Chotěboř.

Hlavní záměry pro rok 2015

Činnost společnosti na rok 2015 determinuje přijatý podnikatelský plán společnosti, s obchodní politikou - 
budovat dobrou pověst NATE na trhu.

Prioritou podniku i nadále zůstává zkvalitnění a zefektivnění prodejních aktivit a zajištění jejich 
účinné podpory oddělením marketingu. Významným úkolem je získání stabilizace klíčových 
zákazníků (zejména nadnárodních koncernů), jakožto prvku stability pro budoucí rozvoj firmy, 
budeme rozvíjet činnosti zaměřené na zakázky s vyšší přidanou hodnotou.

V personální oblasti bude pokračovat zkvalitňování personálního obsazení jednotlivých útvarů 
a důsledné budování odpovědnostního zákaznického principu.

Ve finanční oblasti budeme hledat ve spolupráci s finančními partnery alternativní způsoby 
financování zakázek, zejména možnosti odkladu plateb na delší časové období po dodávce 
zařízení, s cílem nabídnout našim zákazníkům širší paletu možností financování dodávek zařízení 
a v konečném důsledku tak podpořit naše prodejní možnosti.

Technický rozvoj firmy musí pohotově reagovat na potřeby a poptávku trhu. Souběžně budou 
pokračovat práce na nákladové optimalizaci výrobkového portfolia.

1

2

3

4
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v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Výnosy celkem 539 278 576 049 432 590 472 570 420 498 304 538 431 381 351 650

Tržby za prodej vlastních
výrobků, služeb, zboží 527 158 552 527 417 811 410 719 406 427 294 900 413 945 336 715

Ostatní 12 120 23 522 14 779 61 851 14 071 9 638 17 436 14 935

Náklady celkem 531 825 575 702 419 253 470 627 410 831 313 172 422 745 354 162

Výkonová spotřeba 
a prodané zboží 422 796 441 755 310 454 305 519 327 567 225 412 313 816 257 441

Odpisy 7 214 7 326 7 231 6 887 4 288 4 081 4 596 4 214

Nákladové úroky 1 581 1 378 679 551 953 1 265 1 195 1 603

Osobní náklady 89 064 94 492 80 248 82 530 75 339 73 148 77 907 78 199

Ostatní 11 170 30 751 20 641 75 140 2 684 9 266 25 231 12 705

Hospodářský výsledek 7 453 347 13 337 1 943 -3 530 -8 634 8 636 -2 512

Bilanční suma 286 259 280 210 236 847 233 725 266 071 291 247 249 692 218 593

Vlastní kapitál 99 124 92 075 105 191 101 916 65 600 56 896 65 444 62 929

Cizí zdroje bez rezerv 178 676 182 928 127 456 129 683 198 204 231 207 181 891 153 542

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014

Výsledek hospodaření za zdaňovací období     -2 512 tis. Kč

Neuhrazená ztráta minulých let                     -2 512 tis. Kč
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Podíl ve společnosti s rozhodujícím vlivem

Společnost NATE - nápojová technika a.s. má 100% podíl na základním kapitálu společnosti 
NATE - marketing, a.s. Chotěboř.

Majetkové účasti společnosti

Firma:  NATE - marketing, a.s. Chotěboř
Sídlo:   Žižkova 1520, 583 01 Chotěboř
IČ:         64829570

Předmět podnikání:

Koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej

Ekonomické a organizační poradenství v obchodní oblasti a finanční oblasti

Obchodně zprostředkovatelská činnost

Leasingové operace

Kovoobráběčství

Příprava a vypracování technických návrhů

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Základní kapitál je ve výši 18 000 000,- Kč a je plně splacen.

Společnost NATE - marketing, a.s. Chotěboř byla do 31.3.2008 v útlumovém režimu. Od 1.4.2008 

společnost začala znovu rozvíjet svoji činnost. Za rok 2014 vykazuje zisk ve výši 208 tis. Kč.

Společnost netvořila rezervy.

Společnost NATE - nápojová technika nemá žádné jiné podíly.
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Vize a cíle společnosti souvisejí především s kvalitou naší práce, komunikací a spokojeností zákazníků. 
K filozofii společnosti patří i sociální smýšlení a společenská odpovědnost. Stejně jako ostatní společnosti, 
tak i my se snažíme vyjít vstříc finanční podporou organizacím, které mají určitý potenciál a jsou pro nás 
zajímavé. Nejen svou podstatou, ale i projekty a výstupy, které mají a kterých se účastní. Každá 
sponzorská činnost nás činí v očích zákazníků a veřejnosti více společensky odpovědnými. 

Partnerské organizace

Sociální odpovědnost společnosti

International Forum of Social Studies, o.s.

Oddíl moderního sportovního karate Chotěboř

Sport & aktiv, Bike De Luxe, Bikové úterky 204

HC LVI Chotěboř, družstvo mladších žáků

Aeroklub Chotěboř

Občanské sdružení Benediktus

Občanské sdružení FOKUS Vysočina, Středisko Chotěboř

Pivovar Chotěboř a.s.

Vzdělávání zaměstnanců

Samozřejmostí zůstává, že pokud má společnost fungovat navenek a podporovat ostatní organizace, musí 
se také postarat o interní záležitosti a o své zaměstnance. S tím souvisejí školení a podpora vzdělávání. 
Společnost do vzdělávání svých zaměstnanců ročně investuje přibližně částku 400 000 Kč. Suma je dále 
rozdělena na několik oblastí vzdělávání. Největší podíl je investován do jazykových kurzů, dále pak 
do školení svářečů, vzdělávací školení a nákup odborných publikací. 
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Na počátku letošního roku 2014 se úspěšně zahájila realizace projektu „Specifické vzdělávání NATE", 
dotovaného z fondů EU v rámci programu OP LZZ (operační program lidské zdroje a zaměstnanost). 
V celkové hodnotě 1 789 383 Kč. Školení budou probíhat od ledna 2014 až do dubna 2015 a řídícím 
orgánem celé akce je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Kurz 1 Praktické školení – linka na výrobu elektronického plnícího systému 

Kurz 2 Praktické školení – linka na výrobu myčky lahví 

Kurz 3 Praktické školení – linka na výrobu kontrolního zařízení 

Kurz 4 Praktické školení – linka na výrobu uzavíračky skleněných lahví 

Specifické vzdělávání v NATE

Hlavními cílem projektu je prostřednictvím zvýšení kvalifikace zaměstnanců dosáhnout 
konkurenceschopnosti společnosti na relevantním trhu výroby nápojové techniky. Školení bude realizovat 
školící poučnost BanCon, s.r.o. V průběhu realizace projektu se uskuteční školení specifická a obecná. 

Mezi specifická školení patří:

Kurz 1 Plánování a řízení výroby a TPV 

Kurz 2 Příprava podnikových lektorů 

Naopak mezi obecná školení patří:
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Projekt - TŮNĚ U CHOTĚBOŘE

Cílem tohoto projektu je chránit především vzácného Čolka velkého (Triturus cristatus) a jeho biotop 
na okraji města Chotěboře. Lokalitu tvoří malý les, v němž se nachází několik tůní a spojovacích potůčků. 
Je domovem také dalších obojživelníků - Rosničky zelené, Skokana krátkonohého, Skokana hnědého, 
Čolka obecného - Ještěrky živorodé, vodního hmyzu a ptá-ků. Ale tento cenný biotop je ohrožen. Nachází 
se tam mnoho pří-rodního odpadu (listí, větve, stará tráva) a lokalita je také znečištěna odpadky, protože 
je blízko hlavní silnice a obklopena průmyslovou zónou. 

Ekologie

Pohled na velkou tůň od jihu 
a Živolovná past s odchycenými 
Čolky velkými.
Foto: © Mgr. Jaromír Maštera
AOPK ČR, Havlíčkův Brod 2011

Projekt je veden panem Mgr. Martinem Maškou, 
DiS., který se zaměřuje na rekonstrukci lokality 
„Tůně u Chotěboře". Jde o vodní plochu, která 
se nachází mezi společností Camona spol. s.r.o. 
a Pivovarem Chotěboř a.s. Konkrétními cíly jsou 
tedy podpořit biodiverzitu a chránit živočichy, 
kteří zde žijí, zvýšení informovanosti veřejnosti 
a samozřejmě vzdělávání studentů a podpora 
jejich volnočasových aktivit. 

Realizace projektu je od srpna 2013 do března 2014. Následná činnost 
bude zaměřena na údržbu prostoru a další úpravy, jako je například 
příprava informačních tabulí a dřevěného chodníku směrem k tůním. 

V rámci prezentace projektu jsou připraveny různé komunikační kanály tak, aby zaujaly co největší 
množství lidí všech věkových kategorií. Projekt aktivně spolupracuje také s Ekoklubem, který funguje 
při Gymnáziu Chotěboř. 
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firemní podpora tomuto projektu je finanční 

výše finanční podpory: 8 000 Kč 

datum poskytnutí podpory: leden 2014 

Forma spolupráce:

Informační tabule umístěná v objektu
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Organizace Sport & aktiv, Bike De Luxe

Bikové úterky jsou organizovány pod záštitou organizace Sport & aktiv Hlinsko. Maraton Bikových úterků je 
organizován pod dohledem Cyklistického svazu Pardubice. Akce je určena pro všechny věkové kategorie, 
tedy od 3 do 99 let. V seriálu 2014 bylo realizováno celkem šest MTB cross country závodů. 
Finanční dar slouží k přípravě seriálu, hmotné dary jsou určeny jako upomínkové předměty. 

Volnočasové aktivity pro mládež

datum poskytnutí podpory: rok 2014 

výše finanční podpory: 5 000 Kč 

Forma spolupráce:

Organizace Oddíl moderního sportovního karate Chotěboř

MSK zahrnuje široké spektrum karate a principy některých dalších bojových 
umění, např: se jedná o judo, boj se zbraněmi. Cílem je, podobně jako cílem 
většiny ostatních bojových sportů, primárně zvládnutí sportovního boje 
za účelem ochrany zdraví a života. Nikoli tedy snaha ublížit někomu jinému, 
nýbrž to, aby nikdo neublížil tomu dotyčnému. 

datum poskytnutí podpory: rok 2014 

výše finanční podpory: 5 000 Kč 

Forma spolupráce:
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Organizace HC LVI Chotěboř družstvo mladších žáků

Družstvo mladších žáků, hrající krajskou ligu Vysočiny v ledním hokeji je složeno z dětí ročníků narození 
2003/2004. 

Finanční dar slouží k zaplacení startovného na turnajích v sezóně 2013/2014. 

datum poskytnutí podpory: rok 2014 

datum poskytnutí finanční podpory: leden 2014 

výše finanční podpory: 4 000 Kč 

Forma spolupráce:

Organizace Čemby sport

Finanční dar slouží k podpoře malých tenistů 
v tenisové škole ČEMBY SPORT. 

datum poskytnutí podpory: rok 2014 

výše finanční podpory: 10 000 Kč 

Forma spolupráce:
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Společnost NATE se zaměřuje především na akce pořádané pro širokou veřejnost. Vnímá možnost přispět 
na dobrou věc jako hlavní bod společenské odpovědnosti. 

Eventové akce

Je to sdružení lidí, kteří žijí život na základě křesťanských hodnot 
ve společenství zdravých lidí (a lidí s postižením). Skrze vztahy v tomto 
společenství se snaží odkrývat hluboké životní hodnoty a jedinečnost 
každého člověka. V rámci své prezentace má Benediktus tyto aktivity: 
sociální služby, řemeslné dílny, slavnosti pro veřejnost, dobrovolnická 
činnost. Sdružení je podporováno sponzory, veřejnou sbírkou, granty 
a dotacemi. 

LETECKÝ DEN - AEROKLUB CHOTĚBOŘ

datum poskytnutí podpory: 14.5.2014 

výše finanční podpory: 7 950 Kč 

datum poskytnutí podpory: 29.5.2013 

výše finanční podpory: 7 000 Kč 

datum poskytnutí podpory: rok 2011 

výše finanční podpory: 8 000 Kč 

Forma spolupráce:

Neziskový sektor

Občanské sdružení Benediktus 

finanční podpora 

spolupráce na tvorbě novoročenek pro rok 2013 

datum poskytnutí podpory: 18.6.2013 

Forma spolupráce:

výše finanční podpory: 8 000 Kč 

datum poskytnutí podpory: 25.12.2012 

výše finanční podpory: 7 000 Kč 

21Výroční zpráva 2014 I Sociální odpovědnost společnosti



2014
Občanské sdružení poskytuje prostřednictvím terénních sociálních služeb pomoc duševně nemocným 
obyvatelům chotěbořského regionu a provozuje denní stacionář pro lidi s mentálním či jiným zdravotním 
postižením. Vedle sociálních služeb pomáhá klientům také s pracovním uplatněním a provozuje 
i dobrovolnické centrum, které koordinuje dobrovolnickou pomoc v celém regionu. 

Vize organizace: V roce 2015 je FOKUS 
Vysočina stabilní a důvěryhodnou 
organizací, která usiluje o zlepšení 
situace lidí s duševním onemocněním 
na Českomoravské vrchovině, kde 
poskytuje účinné služby dle potřeb 
uživatelů, klade důraz na vzájemnou 
důvěru, vstřícnost a respekt a je 
spolehlivým partnerem pro místní 
společenství. 

finanční podpora 

datum poskytnutí finanční podpory: leden 2014 

výše finanční podpory: 4 000 Kč 

Forma spolupráce:

Občanské sdružení Fokus Vysočina, středisko Chotěboř
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Pivovar Chotěboř je zcela nový, moderní pivovar, 
postavený na zelené louce. S produkcí piva začal 
na jaře v roce 2009. Je to pivovar nezatížený historií, 
který výrobu piva staví na tradiční technologii vaření 
piva při využití moderních prvků řízení technologických 
procesů. Architektonicky strohá, ale výrazná 
a nepřehlédnutelná budova pivovaru se stala průčelím 
chotěbořské průmyslové zóny. Velkorysé prosklení 
umožňuje nahlédnout do samého srdce pivovaru, 
kterým je nerezová varna. Také navazující technologie 
kvašení, zrání, filtrace a stáčení piva využívají 
současných technických možností řízení, monitorování 
a chránění pivovarských přírodních procesů. 

Spolupráce se zákazníky

Pivovar Chotěboř a.s.

finanční podpora 

podpora připravované pivovarské akce 

datum poskytnutí podpory: 9.7.2014 

výše finanční podpory: 10 000 Kč 

datum poskytnutí podpory: 20.6.2013 

výše finanční podpory: 10 000 Kč 

Forma spolupráce:

Pivovar vytváří prostor pro dokonalé skloubení moderní techniky a tradiční technologie v rukou zkušeného 
sládka Oldřicha Záruby. Současná kapacita pivovaru je 10 000 hektolitrů piva za rok s možností rozšíření 
kvasných prostor na maximální kapacitu 25 000 hektolitrů piva za rok. Na tuzemský trh je pivo dodáváno 
především ve formě filtrovaného nepasterizovaného piva a také jako kvasnicové pivo. Pivo se produkuje 
v KEG sudech pro restaurace, výčepy a bary a dále v lahvích pro maloobchodní trh. 

HOTEBOR
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Referenční list

Bulharsko

Česká republika

Čína

Jugoslávie

Německo

Moldávie

Polsko

Rusko

Slovensko

Ukrajina
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Rok 2000

Česká republika

Estonsko

Jugoslávie

Kazachstán

Litva

Německo

Polsko

Rusko

Slovensko

Švýcarsko

Sýrie

Rok 2001

Česká republika

Litva

Maďarsko

Německo

Rusko

Slovensko

Sýrie

Švýcarsko

Ukrajina

Rok 2002

Česká republika

Indie

Jordánsko

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Německo

Polsko

Rusko

Sýrie

Rok 2003

NATE - nápojová technika a. s. má více jak padesátiletou tradici ve výrobě plnicích linek pro pivovary, 
nealko provozy, minerálkovny, likérky, vinařské závody, mlékárny, výrobce jedlých olejů apod. 

Dodávali jsme do těchto zemí:
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Referenční list

Arménie

Česká republika

Německo

Indie

Maďarsko

Litva

Rakousko

Rusko

Slovensko

Ukrajina
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Rok 2004

Česká republika

Estonsko

Etiopie

Finsko

Maďarsko

Peru

Polsko

Rusko

Ukrajina

Rok 2005

Albánie

Anglie

Česká republika

Finsko

Kajmanské ostrovy

Libye

Litva

Lotyšsko

Maďarsko

Makedonie

Německo

Rumunsko

Rusko

Slovensko

Ukrajina

Rok 2006

Bělorusko

Česká republika

Dánsko

Litva

Lotyšsko

Rumunsko

Rusko

Slovensko

Sýrie

Ukrajina

Rok 2007
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Referenční list

Arménie

Česká republika

Etiopie

Německo

Kazachstán

Litva

Norsko

Rumunsko

Rusko

Slovensko

Spojené arabské emiráty

Ukrajina
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Rok 2008

Chorvatsko

Kuba

Česká republika

Litva

Polsko

Rumunsko

Rusko

Slovensko

Ukrajina

Rok 2009

Arménie

Ázerbajdžán

Česká republika

Estonsko

Litva

Maďarsko

Německo

Norsko

Rumunsko

Rusko

Turkmenistán

Ukrajina

Rok 2010
Arménie

Ázerbajdžán

Česká republika

Itálie

Litva

Lotyšsko

Maďarsko

Německo

Polsko

Rusko

Slovensko

Spojené arabské emiráty

Srbsko

Turkmenistán

Ukrajina

 

Rok 2011



2014

Výroční zpráva 2014 I Referenční list

Referenční list

Česká republika

Estonsko

Lotyšsko

Polsko

Rumunsko

Rusko

Skotsko

Slovensko

Ukrajina

28

Rok 2012

Alžírsko

Česká republika

Kazachstán

Maďarsko

Moldávie

Německo

Norsko

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Slovensko

Skotsko

Spojené arabské emiráty

Ukrajina

Rok 2013

Česká republika

Dánsko

Etiopie

Kuba

Lotyšsko

Norsko

Omán

Polsko

Rusko

Skotsko

Srbsko

Slovensko

Rok 2014
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Podíl ve společnosti s rozhodujícím vlivem

Po datu účetní uzávěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní uzávěrku 
k 31.12.2014.

Informace, které nastaly po konci rozvahového dne

S platností od 9-2.2007 je obchodní společnost NATE - nápojová technika a.s. zapsána u Krajského

soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2585.

Vývoj hospodaření

Změna zápisu v obchodním rejstříku

Do roku 2015 vstupujeme s plnou zakázkovou náplní s cílem splnění plánu pro tento rok.

Za údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídá:

Datum zpracování výroční zprávy: 19.3.2015

Ing. Petr Papoušek

generální ředitel společnosti

Ing. Luděk Erben, MBA

finanční ředitel společnosti

Ing. Michal Tecl

technický ředitel společnosti
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Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2014
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Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014
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HOTEBOR
NATE - nápojová technika a.s.
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO NÁPOJOVÝ PRŮMYSL

Žižkova 1520, 583 01 Chotěboř, Česká republika
tel.: +420 569 551 525
e-mail: info@nate.cz

www.nate.cz
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