
 



V Ý R O Č N Í    Z P R ÁV A 
za rok  2003 

 
A. Základní údaje o emitentovi 
 
§ ZPA Pečky, a.s., tř. 5. května 166, 289 11 Pečky      

 
E mail : zpa@zpa-pecky.cz 
internetová adresa : http://www.zpa-pecky.cz 
telefon : 321785141-9 
fax :       321785165 
identifikační číslo 45147612 

 
 
§ Právní forma : 

akciová společnost 
 
Akciová společnost 
byla založena podle     
§ 172 Obchodního 
zákoníku. Jediným 
zakladatelem 
společnosti je Fond 
národního majetku 
České republiky se 
sídlem v Praze, 
Gorkého náměstí 32, 
na který přešel majetek 

státního podniku ZPA 
Čakovice ve smyslu § 11 

odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 
 
 

§ Zakladatelská listina je 
sepsána ve formě 
notářského zápisu ze dne 
24.4.1992. 
Zápis v obchodním 
rejstříku vedeném 
Městským soudem 
v Praze, oddíl B, složka 
1439, den zápisu 
29.4.1992.  
 

 
 
 
 
 

a.s.ˇ

mailto:zpa@zpa-pecky.cz
http://www.zpa-pecky.cz


Předmět podnikání :  
 
- silniční motorová  
   doprava 
- hostinská činnost 
- automatizované  
   zpracování dat                  
- stavba strojů  
   s mechanickým      
  pohonem 
- služby prováděné     
  mechanizačními 
  prostředky 
- ubytovací služby 
- koupě zboží za  
  účelem jeho 
  dalšího prodeje 
- montáž a opravy měřící a  
  regulační techniky 
- povrchová úprava   kovových výrobků 
- broušení a leštění kovů 
- zámečnictví 
- kovoobrábění 
- výroba, instalace a opravy  elektrických strojů a   přístrojů 
- projektová činnost v investiční výstavbě 
- výroba servomotorů pro automat. regulaci a řízení  skříní pro systémy DERIS  a velíny pro ASŘ  
  TP jaderných elektráren     
- výroba rozvaděčů nízkého napětí 
- montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení 
- provádění a zajišťování školení, rekvalifikace 
- reprografické práce 
- podnikání v oblasti nakládání s odpady 
 
B. Údaje o základním kapitálu 
 
Základní jmění společnosti 247 985 000,- Kč 
představuje : 247 985 ks akcií na majitele v hodnotě 1 000,- Kč 
 
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného 
hmotného a dalšího majetku, uvedeného v zakladatelské listině. 
 

 
 
 
 
p. Vejvoda Bohumil    - 90,48 % 
 
DIK – drobní vlastníci  -   9,52 % 
 
 
 

Podíly majitelů akcií ZPA Pečky, a.s.

9,52

90,48



C. Údaje o cenných papírech 
 
Akcie : 247 985 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jsou v zaknihované 
podobě vedeny ve Středisku cenných papírů. 
Emisní kurz akcie se rovná nominální hodnotě 1 000,- Kč a na valné hromadě představuje jeden 
hlas. Právním základem pro vydání emise cenných papírů byl § 172 Obchodního zákoníku. 
Zakladatelem byl Fond národního majetku ČR ve smyslu § 11 odst. 3 zákona  
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 
 
Převoditelnost cenných papírů není omezena. 
Výnosy z cenných papírů se zdaňují zvláštní sazbou daně podle § 36 odst..2 a) ve výši 15 %. 
 
 
D. Údaje o činnosti 
 
Společnost je největším  výrobcem servomotorů v ČR. 

Vyrábí : 
otočné servomotory MO 
(63 – 1250 Nm ), 
otočné servomotory 
v nevýbušném provedení 
Mo Ex, 
servomotory pod a mimo 
obálku MoA, MoA OC, 
servomotory pákové MP, 
servomotory otočné 90O  
MOK 16.000 Nm. 
Na požádání jsou 
vybaveny s elektronickou 
regulací pro řízení armatur 
v obvodech automatické 
regulace. 

 
 
Společnost je zároveň výrobcem rozvaděčů  NN, simulátorů a velínů pro jaderné elektrárny, 
běžných rozvaděčů, výrobků z plechu podle přání zákazníka, včetně povrchové úpravy. 
 
Zárukou kvality je udělený certifikát  ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000 
Společnost má vlastní vývojovou základnu. V posledních letech byla soustředěna pozornost 
na zvýšení elektrického krytí  vyráběných servomotorů (IP 67) a na uplatnění elektroniky 
v jejich řízení. Začala se vyrábět nová řada nevýbušných servomotorů. 
 

 

 
 



E. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 
finanční účetní rozbor ( v tis. Kč ) 
Financial report (in thousand CZK) 
 

ROZVAHA 
Balance Sheet 

 
 2003 2002   2001 
 
Aktiva celkem (Assets)      311 874 346 256  424 287       
 
Pohledávky za upsané vlastní jmění   0 0                 0  
Stálá aktiva (Fixed Assets) 168 968 196 115 220 987   
 
Nehmotný investiční majetek 647 1 223 2 322  
 
Hmotný investiční majetek                                                       168 222      194 793 218 562 
         
Finanční investice         99 99 103 
   z toho: vklady v podnicích s podstat. vlivem                                 99 99 103 
  
 
Oběžná aktiva (Current Assets)                                            120 881      104 587      136 370   
 
Zásoby (Stock)  68 863 58 600 82 815 
  
Dlouhodobé pohledávky                                                                      0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 34 500 35 160 39 019   
Finanční majetek         17 518  10 827 14 536  
 
Ostatní aktiva 22 025 45 554 66 841  
 
Pasiva celkem (Liabilities)                                                     311 874  346 256 424 287 
 
Vlastní kapitál 189 091 168 955      213 255  
Základní kapitál                                                        247 985 247 985 247 985 
Kapitálové fondy -20 - 20 0 
Výsledek z min.období - 79 010 - 34 730 - 9 594      
Neuhrazená ztráta                                      - 79 010 - 34 730 - 9 594  
 
Výsledek hospodaření běžného roku  20 136 - 44 280 - 25 136 
Cizí zdroje 122 783 175 648 210 283 
Rezervy  269 222 
  
 
Dlouhodobé závazky 3 360 0 0 
Krátkodobé závazky 47 737 84 209 108 844 
Bankovní úvěry a výpomoci 71 686 91 170 101 217 
   Z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 0  3 180 3 930 
 
Ostatní pasiva 0 1 653 749 
 



Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 
Profit and Loss Account (in thousand CZK) 

 
 
 

 
 2003 2002 2001 
 
 
Tržby za prodej zboží 1 978 3 744 3 654 
 
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 245 2 727 2 715 
Obchodní marže    733 1 017 939 
 
Výkony 273 990 213 846 261 118 
 
Výkonová spotřeba 157 365 127 884 149 713 
Přidaná hodnota 117 358 86 979 112 344 
Osobní náklady 65 676 70 138 74 849 
Daně a poplatky 659 703 754 
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 33 601 32 726 36 774 
 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 648 2 699 4 461 
Zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku a mater. 191 2 151 2 340 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období - 4 833 4 402 - 3 210 
Ostatní provozní výnosy  6 108 2 692 1 176 
Ostatní provozní náklady 7 907 9 993 6 087 
 
Provozní výsledek hospodaření 20 913 - 27 743 - 6 033 
 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 92 0 0 
Výnosové úroky 37 37 48 
Nákladové úroky 4 114 10 584 14 283 
Ostatní finanční výnosy 819 610 941 
Ostatní finanční náklady 5 877 6 822 6 387 
 
Finanční výsledek hospodaření - 9 043 -16 537 - 19 884 
 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11 847 - 44 280 - 25 917 
 
Mimořádný výsledek hospodaření 8 289  781 
 
Výsledek hospodaření za účetní období 20 136 -44 280 - 25 136 
 
 



Doplňující informace k rozvaze  a výkazu zisku a ztrát ( v tis. Kč ) 
 

Hmotný a nehmotný investiční majetek 
v hodnotě 168 968 tis. Kč 
 
Hmotný a nehmotný majetek společnosti 
je oceněn pořizovacími cenami, v ceně 
jsou zahrnuty i náklady, které souvisí 
s jeho pořízením. 
Hmotný a nehmotný investiční majetek 
vytvořený vlastní činností je oceněn 
vlastními náklady. 
Společnost nemá cizí dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek v úschově, eviduje a 

odepisuje však vlastní majetek uskladněný 
a používaný jiným subjektem. 
Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku : 
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok s pořizovací cenou 
do 60 000,- Kč je evidován na účtu a zároveň v plném rozsahu odepisován do nákladů při  
zařazení do užívání formou oprávek. Na tento majetek se vede operativní evidence.  
 
Hmotný majetek, jehož doba 
použitelnosti je delší než jeden rok 
s pořizovací cenou do 40 000,- Kč je 
evidován na účtu a zároveň v plném 
rozsahu odepisován do nákladů při 
zařazení do užívání formou oprávek . 
Na tento majetek je vedena operativní 
evidence. 
 
Ostatní hmotný investiční majetek je 
odepisován v souladu s odpisovým  
plánem. 
 
Společnost účtuje o účetních odpisech měsíčně. Měsíční odpisová sazba byla stanovena do  výše 
jedné dvanáctiny roční sazby uplatňované pro daňové účely při rovnoměrném odepisování 
v dalších letech. 

 
 
 
 
Pro daňové účely je dlouhodobý a 
nehmotný majetek odepisován 
rovnoměrně dle § 30 a § 31 
Zákona č.586/92 Sb. o daních s příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů. Daňové odpisy 
se vyčíslují v rámci uzávěrkových 
operací.  
 
 

 

 

 



Finanční investice v hodnotě 99 tis. Kč 
 

Jedná se o vklady do společností 
s podstatným vlivem. 
 
ZPA Pečky- Polska , sídlo Varšava , 
Boxerská 31, vznikla 9.3.1995 
781 USD základní vklad 
majetková účast 20 087,- Kč tj. 45 % 
podílu na jmění 
 
Předmět činnosti – poskytování služeb, 
výroba v oblasti elektroniky, automatizace 
energetiky, chemie a automobilismus 

činnost – území Polska  
 
ZPA Pečky Slovakia, s.r.o., sídlo Šenkvice, Cérovská 84, Bratislava, vznikla 3.2.1995 
100 000,- SK základní vklad 
majetková účast 78 710,- Kč, tj. 50 % podílu na jmění 
Předmět činnosti – maloobchodní činnost v rozsahu volné živnosti, 
velkoobchodní činnost v rozsahu volné živnosti a zprostředkování obchodu, montáž  
a servis servomotorů. 
 
Zásoby celkem v hodnotě 68 863 tis. Kč 
 
z toho :  materiálové zásoby   22 360 
   nedokončená výroba   34 845 
   hotové výrobky   11 171 
   poskytnuté zálohy na zásoby       487 
 
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, 
vedlejší náklady jsou rozpouštěny podle závazné metodiky 
stanovené společností.Účtování o pořízení a úbytku se provádí podle A postupu účtování. 
Zásoby nedokončené výroby se oceňují na úrovni přímého materiálu, přímých mezd 
a výrobní režie. 
 
Hotové výrobky se oceňují předací cenou, která je na úrovni přímého materiálu, přímých 
mezd a režie. 
Inventura zásob byla provedena k 31.10.2003, zjištěné nedostatky byly zaúčtovány 
do výsledku roku 2003. 
Společnost vytvořila opravnou položku k bezobrátkovým materiálovým zásobám v hodnotě 
5 615 tis. Kč.  

 
Pohledávky celkem 34 500 tis. Kč 
z toho :   
pohledávky z obchodního styku 33 558 
jiné pohledávky                   118 
pohledávky vůči státu         348  
dohadné účty aktivní            17 
poskytnuté zálohy                                    459 

 



 
Finanční majetek v hodnotě 17 518 tis. Kč 
 
z toho : pokladní hotovost  30 
   na účtech       17 488 
 
přechodné účty aktiv v hodnotě 22 025 tis. Kč 
 
Představuje náklady příštích období na splacení 
výrobního zařízení pomocí leasingových společností. 
 
Základní kapitál v hodnotě 247 985 tis. Kč 
je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku. 
 
Vlastní kapitál v hodnotě 189 091 tis. Kč 
 
výpočet : 247 985 = základní kapitál  - 79 010 ( neuhrazená ztráta z min. let ) - 20 ( přepočet 
složeného kapitálu v dceřiných společnostech ) + 20 136 ( zisk r. 2003 ) 
 
Rezervní a jiné fondy – jsou vyčerpány 
 
Cizí zdroje v hodnotě 122 783 tis.Kč  
představují : krátkodobé závazky ve výši   51 097 tis.Kč 
                     bankovní úvěry a výpomoci ve výši  71 686 tis.Kč 
 
 

 

 

 



Představenstvo :  
 
předseda :              Bohumil Vejvoda, r.č.550215/1468 
                              Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 281 27 
                              zaměstnanec a.s. 
 
1.místopředseda :  Josef Novák, r.č.451225/103 
                              Pečky, V Horkách 833, PSČ 289 11 
                              zaměstnanec a.s. 
 
2. místopředseda : Ing. Pavel Křížka, r.č. 611028/1617 
                              Slušovice. Veselá 103, PSČ 763 15 
                              zaměstnanec a.s. 
Dozorčí rada 
předseda : Jana Šindelářová, r.č.45628/007 
 Radim 286, okres Kolín, PSČ 281 03  
 zaměstnanec a.s. 
                               
 
místopředseda :     Jaroslav Tříska, r.č.441018/094 
                              Pečky, ČSL legií, č.626, okres Kolín, PSČ 289 11 
                              zaměstnanec a.s. – volený odborovou organizací 
 
člen :                     JUDr.Josef Doucha, r.č.480909/412 
                              Vestec, Rovná 280, PSČ 252 42 
 
 
Management 
generální ředitel :      ing. Tříska Miroslav 
výrobní ředitel :  ing. Křížka Pavel 
ředitel ÚŘJ :   ing. Mikšovský Jindřich 
finanční ředitel :  Šindelářová Jana 
 
Společnost v průběhu roku zaměstnala 310 zaměstnanců, mzdové náklady činily 
48 265 tis. Kč. 
Odměny členům orgánů společnosti se řídí rozhodnutím valné hromady. 
 
 
 
 
 
 
 



 


