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ZPA  Pečky a.s. 
Rok 2012 

 

 
 
 
 
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky a zpráva o 
podnikatelské činnosti  společnosti a o stavu  jejího majetku ( § 192 odst.2 
obchodního zákoníku) u akciové společnosti. 
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  V průběhu roku 2012 bylo v souladu s plánem technického rozvoje realizováno několik vývojových úkolů, 
jejichž zavedení do výroby jednoznačně zdokonaluje technické parametry a tím umožňuje rozsáhlejší 
uplatnění našich servomotorů v jednotlivých aplikacích. Některé záměry logicky navazovaly na plány 
stanovené v předcházejících obdobích a jiné vzhledem ke svému rozsahu přecházejí do dalších let. Současně 
se zabýváme i porovnáním parametrů konkurenčních elektrických servomotorů a sledováním novinek 
v této oblasti. Při porovnání parametrů s některými konkurenčními servomotory bylo u několika typů 
dosaženo vyšších užitných vlastností v poměru k rozměrům, hmotnosti, způsobu ovládání.  Ve stručnosti je 
to možné shrnout do několika bodů: 
- pokračování procesu unifikace dílů servomotorů 
- rozšíření použití vybraných servomotorů v prostředí s teplotou okolí -60°C 
- dokončení vývoje servomotorů s ovládáním pomocí průmyslové sběrnice PROFIBUS a MODBUS, 
- dokončení certifikace regulačních servomotorů i pro použití „pod obálkou“ včetně odděleného 

ovládání 
- dokončení zkoušek servomotorů MOKED EEx ve FTZÚ včetně certifikace ATEX 
- uvolnění dokumentace pro sériovou výrobu dalších typů čtvrtotáčkových „motorových“ převodovek 

řady ZPM 
- smontování mechanická části nové zkušební stolice na servomotory 
- zprovoznění nové verze „Konfigurátoru servomotorů“, která na internetových stránkách po doplnění 

cen jednotlivých typů servomotorů a jejich příslušenství umožní zákazníkům výběr provedení 
servomotoru dle jejich potřeb, kdy budou současně informováni o ceně vybraného provedení 
servomotoru 

- zpracování zadání nového typu servomotoru s vysokým kroutícím momentem. 

    Za účelem snížení výrobních nákladů dále pokračuje optimalizace výroby vyráběných komponentů 
Rootsových dmychadel. Byly vybudovány potřebné skladové zásoby dílů a podsestav, aby zakázky mohly 
být plněny v požadovaných termínech.   
    V následujícím období, tedy v roce 2013 se bude pokračovat v procesu zlepšování parametrů 
servomotorů, jejich modernizaci, přizpůsobování se novým požadavkům zákazníků, a to především v oblasti 
řízení. To vše s cílem dále v co největší možné míře uspokojovat požadavky zákazníků při zachování ohledu 
na životní prostředí. V oblasti servomotorů lze vývojové úkoly specifikovat následovně: 
- ukončit vývoj nového typu servomotoru s vysokým kroutícím momentem, zkouškami ověřit jeho 

technické hodnoty a připravit sériovou výrobu 
- zpracovat novou řadu servomotorů na stejném principu, jako servomotory s vysokým kroutícím 

momentem  
- pokračovat v doplňování servomotorů elektronickou výbavou 
- rozšířit možnosti elektronické výbavy v souladu s vývojovými trendy a požadavky zákazníků 
- zavést nové typy elektromotorů SIEMENS 
- provést vývoj a odzkoušení dálkového ovládání servomotorů, včetně možnosti diagnostiky a úpravy 

parametrů 
- pokračovat v unifikaci komponentů servomotorů 
- dokončit elektrické zapojení nové zkušební stolice na servomotory a zařízení odzkoušet 
- začít vývoj víceotáčkových „motorových“ převodovek. 
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   V letošním roce bude také zprovozněno „Školící centrum ZPA Pečky, a.s.“. Otevření tohoto centra umožní 
provádění kompaktnějších školení pro pracovníky zákazníků a servisních organizací. Součástí školení bude i 
praktická výuka pro obsluhu a seřízení servomotorů. V učebnách bude dále probíhat vzdělávání jak 
zaměstnanců společnosti ZPA Pečky, a.s., tak i externích zájemců. Jednotlivá zdokonalování se budou týkat 
především technických oblastí (od projektování až po svařování), ale i školení bezpečnosti práce, řidičů, 
jeřábníků, vazačů, apod. a v neposlední řadě pak i výuka cizích jazyků. Součástí budovy školícího centra 
bude i nová zkušebna vývojové konstrukce, která bude vybavena moderními přístroji potřebnými na 
ověřování technických parametrů servomotorů. Dále zde bude umístěno servisní středisko, které zajišťuje 
servisní opravy servomotorů. 
   V oblasti výroby a montáže Rootsových dmychadel bude především kladen důraz na další zefektivnění 
procesu výroby a montáže. Dalším úkolem je udržet procento plnění dodávek na stávající úrovni – 
v měsíčním hodnocení 100%. 
   Snahou všech zaměstnanců pro příští období je získání nové zakázkové náplně na základě požadavků 
zákazníků, resp. jejich výkresové dokumentace. K tomu přispěje i instalace nových výrobních zařízení. 
Proces zavádění výroby nových součástí prostupuje všemi útvary. Pro maximální zefektivnění výroby je nyní 
rovněž nezbytně nutné provedení optimálního nastavení komunikačních rozhraní mezi útvary a 
zákazníkem. 
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Informace  doplňující 

Informace o aktivitách  v oblasti ochrany životního prostředí a 
pracovněprávních  vztazích 

o Společnost se řídí ekologickými pravidly a příslušnými zákony a snaží se minimalizovat 
dopad činnosti na životní prostředí. 

o V oblasti  pracovněprávních vztahů společnost postupuje v souladu        
s pracovněprávními  předpisy 

Informace o  organizační složce podniku v zahraničí 
o Účetní  jednotka nemá v zahraničí zaregistrovanou organizační  složku 

 Informace  požadované podle zvláštních právních  předpisů 
o Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňovat  informace podle zvláštních právních  

předpisů  

Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky 
pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí 
zajišťovací deriváty a Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a 
rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena   

o Společnost částečně eliminuje úrokové riziko z titulu pohyblivé úrokové sazby u 
dlouhodobých úvěrů sjednáním úrokových opcí 

o K rozvahovému dni společnost ocenila úrokové opce reálnou hodnotou (tržní cenou). 
Tato skutečnost (tržní ocenění) je blíže popsána v příloze k účetní závěrce. 

 
 
 
V Pečkách, dne 28.2.2013 
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A.A.T. spol. s r.o. 
Praha 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 
o auditu řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2012 

provedeném ve společnosti 
 

ZPA Pečky, a.s. 
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I. Údaje o společnosti: 

1. Den zápisu do obchodního rejstříku: 29. dubna 1992, spisová značka B. 1439                     

2. Obchodní firma: ZPA Pečky, a.s. 

3. Sídlo: Pečky, Třída 5. května čp. 166, okres Kolín, PSČ 289 11 

4. IČ: 45147612 

5. Hlavní předmět podnikání: 
• stavba strojů s mechanickým pohonem, 
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
• montáž a opravy měřící a regulační techniky, 
• slévání železných a neželezných obecných kovů, 
• povrchová úprava kovových výrobků, 
• broušení a leštění kovů, 
• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 
• výroba servomotorů pro automatickou regulaci a řízení, skříní pro systémy DERIS a velíny pro ASŘ TP 

jaderných elektráren, 
• výroba rozvaděčů nízkého napětí. 

6. Základní kapitál společnosti: 247,985.000,- Kč. Je rozdělen na 247.985 ks akcií na majitele v listinné 
podobě  ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. 

7. Rozvahový den: 31.12.2012  
 

II. Audit provedli: 

Auditorská společnost: A.A.T. spol. s r.o. oprávnění č. 166 

Auditor: Ing. Ilja Šimon oprávnění č. 1259 

Auditované období: 1.1.2012 - 31.12.2012  

Datum vyhotovení zprávy: 6. února 2013  
 

III. Předmět a rozsah auditu: 

Předmětem auditu je přiložená účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2012. 

Podle § 20 odst. 1) a 2) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů se ověřuje: 

• zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu 
s použitými právními předpisy a účetními standardy, 

• zda je výroční zpráva v souladu s účetní závěrkou.  

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje 
účetní závěrky. 

IV. Přílohy zprávy:    

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha včetně Cash Flow a Přehledu o změnách vlastního kapitálu.  
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Výrok auditora 
Výrok nezávislého auditora k řádné účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2012 je určený pro akcionáře akciové 
společnosti ZPA Pečky, a.s. 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k 31. prosinci 2012, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 
zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, 
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech 
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní 
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor 
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. 
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
společnosti a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Podle našeho názoru řádná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti ZPA Pečky, a.s. k 31. 
prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období roku 2012 v souladu se zákonem 
o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice. 

K datu vydání této zprávy nebyla předložena výroční zpráva společnosti za účetní období roku 2012. Její audit bude 
proveden po jejím předložení s vydáním samostatné zprávy.  

      

V Praze, dne: 6. února 2013 
 

A.A.T. spol. s r.o. 
Za Zámečkem 744/11 
Praha 5, Jinonice 
Oprávnění č. 166 

Ing. Ilja Šimon 
auditor 

oprávnění č. 1259 
jednatel společnosti 
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ÚÚČČEETTNNÍÍ  ZZÁÁVVĚĚRRKKYY  
ZPA Pečky, a.s. 
k 31. 12. 2012 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy 
vycházejí z účetních písemností společnosti a z dalších podkladů, které má společnost k dispozici.  
 

1) Obecné informace 
Obchodní firma: ZPA Pečky, a.s. 
Sídlo: Třída 5. května 166, 289 11 Pečky, okr. Kolín 
Datum vzniku účetní jednotky: 29. 4. 1992 
Identifikační číslo: 45147612 
Právní forma: Akciová společnost  
Předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně 
účel, pro který byla zřízena: 

- 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 a prodej 
- montáž a opravy měřící a regulační techniky 
- slévání železných a neželezných obecných kovů 
- 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 automatickou 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 a rekvalifikace 
- reprografické práce 
- podnikání v oblasti nakládání s odpady 
- zprostředkování obchodu 
- povrchové dobývání a těžba užitkových nerostů 
- masérské, rekondiční a regenerační služby 

Účetní jednotka podniká v tomto oboru: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a 
přístrojů 

Rozvahový den: 31.12.2012 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 1.2.2013 

 
Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv 

Jméno FO nebo PO Bydliště, sídlo Podíl v tis. Kč Podíl v % 

Bohumil Vejvoda 
Krakovany 240 

PSČ 281 21 
 

247.985 100 
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Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 
 

Původní údaj 
Nový údaj Zapsáno v OR Poznámka 

JUDr. Josef Doucha Tereza Ryšavá 13.4.2012 Člen dozorčí rady 

Jiří Podlešák Bedřich Vaníček 13.4.2012 Místopředseda dozorčí 
rady/člen dozorčí rady 

 
Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého účetního 
období 
Během uplynulého období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře účetní jednotky.  
 
Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 

Jméno a příjmení Funkce 
Bohumil Vejvoda Předseda představenstva 
Ing. Jan Bulíček 1. místopředseda představenstva 
Tomáš Pospíšil 2. místopředseda představenstva 

Jana Šindelářová Předsedkyně dozorčí rady 
Tereza Ryšavá Člen dozorčí rady 

Bedřich Vaníček Člen dozorčí rady 

 
2) Účetní jednotky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv, 
v nichž je společnost společníkem s neomezeným ručením 
Účetní jednotky, v nichž má společnost větší než dvacetiprocentní podíl na jejich základním 
kapitálu. Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na 
základním kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev. Uzavřené ovládací smlouvy 
nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající. 
 
Podstatný nebo rozhodující vliv 

Název společnosti Sídlo 
Výše podílu 

na základním 
kapitálu 

Výše vlastního 
kapitálu společnosti 

v tis. Kč 

Výše účetního 
výsledku 

hospodaření 
v tis. Kč 

ZPA Pečky-Polska, 
s.r.o. 

Varšava, Bokserska 31 
Polsko 45 % k datu sepsání této 

zprávy není známo 
k datu sepsání této 
zprávy není známo 

ZPA Pečky-
SLOVAKIA,spol. 

s r.o. 

Kopčianska 65 
Bratislava 
Slovensko 

100 % 
166.929 Kč 
6.640 EUR* 

-389.520 Kč 
-15.494 EUR* 

ZPA 
Warszava,sp.z.o.o. 

Krakowiakow 103 
Varšava 
Polsko 

90 % k datu sepsání této 
zprávy není známo 

k datu sepsání této 
zprávy není známo 

ZPA MORAVIA 
s.r.o. 

Hlučínská čp. 41 
 Dolní Benešov 35 % 629* 10* 

ZPA –Engineering 
s.r.o. 

Třída 5. května 166 
 Pečky 100% 5.411 1.804 

TOS - MET 
slévárna,  

a.s.                  

     Stankovského 1687 
       Čelákovice 100% 737* 509* 

* předběžný údaj 
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3) Zaměstnanci, osobní náklady, odměny 
 Celkem Z toho členů řídících orgánů 

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 236 10 

Osobní náklady v tis. Kč 78.225 13.737 
Odměny osobám, které jsou 
statutárním orgánem, členům 
statutárních a dozorčích orgánů 
v tis. Kč 

844 

Vzniklé nebo sjednané penzijní 
závazky bývalých členů 
vyjmenovaných orgánů v tis. Kč 

- 

Mezi řídící orgány účetní jednotky se zahrnují ředitelé divizí a odborů. 

4) Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
Výše půjček, úvěrů (včetně výše úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutá zajištění a ostatní 
plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům 
statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto 
orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob.  
Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných 
movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných společností a platby důchodového 
připojištění. 
 
 

výše plnění v tis. Kč Druh peněžitého 
plnění Představenstvo Dozorčí rada Bývalí členové 

představenstva 
Bývalá 

dozorčí rada Ostatní 

Životní pojištění 362 - - - - 
 

výše plnění v tis. Kč Druh nepeněžitého 
plnění Představenstvo Dozorčí rada Bývalí členové 

představenstva 
Bývalá 

dozorčí rada Ostatní 

- - - - - - 
 
5) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
5.a)  Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a 

odpisování 
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a českými 
účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti a zásadu opatrnosti. 
Zásada opatrnosti se promítá do účetní závěrky tak, že společnost vytváří rezervy a opravné 
položky.  
Společnost použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že společnost bude 
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.  
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (v tis. Kč). 
Ocenění a způsob odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.  
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Odpisování majetku: 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila společnost v interní 
směrnici v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2012 a vyhláškou č. 500/2002 
Sb., a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila společnost v interní 
směrnici v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2012 a vyhláškou č. 500/2002 
Sb., a vycházela z předpokládané doby jeho používání. 
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  
Společnost má dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. Dlouhodobý hmotný majetek 
(stavby) vytvořený vlastní činností byl oceňován vlastními náklady. Vlastními náklady jsou veškeré 
přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého hmotného 
majetku (výrobní režie) popřípadě nepřímé náklady správního charakteru. 
Ocenění a způsob účtování zásob 
Ocenění nakupovaných zásob 
Ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (z 
nich: dopravné, clo, provize, pojistné, jiné).  
Účtování nakupovaných zásob       
Zásoby jsou účtovány způsobem A. 
Pro výdej ze skladu je používán vážený průměr a v některých případech skutečné pořizovací ceny. 
Ocenění zásob vytvořených vlastní činností 
Ve skutečných nákladech zahrnujících přímé náklady a nepřímé náklady související s výrobou. 
Účtování zásob vytvořených vlastní činností 
Účtované způsobem A. 
Ocenění a účtování přírůstků a příchovků zvířat 
Společnost se nezabývá chovem zvířat a ani ve svém majetku neeviduje žádná zvířata. 
Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 
Ve sledovaném účetním období společnost vlastnila následující finanční majetek: 

Druh majetku Pořizovací cena 
v tis. Kč 

Reálná hodnota 
v tis. Kč 

Jiné ocenění 
v tis. Kč 

Cenné papíry - - - 
Majetkové podíly 22.797 - 22.439* 
Deriváty - -688 - 
Majetek a závazky zajištěné deriváty - - - 

* ocenění po zohlednění opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku a kurzových rozdílů 

5.b) Informace o odchylkách od použitých účetních metod a vliv na majetek a závazky, 
finanční situaci a výsledek hospodaření 

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným odchylkám od používaných 
účetních metod.  

 

5.c) Způsob stanovení opravných položek, oprávek k majetku, způsob uplatněný při přepočtu 
údajů v cizích měnách na českou měnu, způsob stanovení reálné hodnoty příslušného 
majetku a závazků, údaje o rozsahu, podstatě a druhu derivátů 
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Opravné položky k majetku 
Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku: 

Opravná položka 
v tis. Kč k 

Zůstatek 
k prvnímu dni 

účetního období 
Tvorba Zúčtování 

Zůstatek 
k poslednímu dni 
účetního období 

- dlouhodobému 
majetku - - - . 

- zásobám 21.241 6.090 7.426 19.905 
- finančnímu 
majetku 341 18 1 358 

- pohledávkám 
(zákonné) 2.700 194 82 2.812 

- pohledávkám 
(ostatní) 732 814 - 1.546 

Opravné položky k pohledávkám 
Společnost vytváří účetní resp. daňové opravné položky k pohledávkám na základě jejich věkové 
struktury. 
Opravné položky k zásobám 
K rozvahovému dni je rozpuštěn zůstatek opravných položek a ke stejnému okamžiku je na základě 
provedené inventarizace zjištěn stav zásob s obrátkou starší dvanácti měsíců. 

Druh opravné položky Způsob stanovení OP Zdroj informací k určení výše OP 
Zákonné § 8, § 8a, §8c zákona č. 593/1992 

Sb., o rezervách a § 55 Vyhlášky č. 
500/2002 Sb. 

seznam pohledávek dle splatnosti a 
jednotlivých dlužníků 

Ostatní § 55 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. seznam pohledávek dle splatnosti a 
jednotlivých dlužníků 

Způsob stanovení oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše 
oprávek: 
Oprávky k dlouhodobému majetku odpisovanému se vytvářejí podle účetních odpisů. Zdrojem 
informací je softwarový modul „Evidence majetku“. Oprávky k dlouhodobému majetku 
odpisovanému jsou stanoveny v souladu s účetními odpisy. 
Přepočet cizích měn na českou měnu  
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně v průběhu účetního období aktuální denní 
kurz vyhlašovaný ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. Kursové rozdíly vzniklé při ocenění 
majetku a závazků v průběhu účetního období byly zúčtovány na účty finančních nákladů a výnosů 
k okamžiku uskutečnění účetního případu. 
Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně byly k datu účetní závěrky přepočteny na 
českou měnu dle platného kurzu vyhlášeného českou národní bankou k tomuto datu. Vzniklý 
kursový rozdíl byl zaúčtován na vrub příslušných účtů finančních nákladů nebo ve prospěch 
finančních výnosů. 
Způsob stanovení reálné hodnoty (RH) příslušného majetku a závazků 
Ve sledovaném účetním období použila společnost pro stanovení reálné hodnoty 
       - tržní hodnotu    
Ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou v tis. Kč 

Cenný 
papír/derivát 

Způsob ocenění 
RH, ekvivalencí 

RH0  
k 31. 12. 2011 

RH1  
k 31. 12. 2012 Změna Zaúčtování 

derivát RH -1.202 -688 514 373/667 
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Změna reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41 
Změna na tomto účtu z titulu změny reálné hodnoty cenných papírů a derivátů 

během účetního období v tis. Kč Účet skupiny 41 
včetně názvu Zůstatek 

k prvnímu dni 
účetního období 

Tvorba Zúčtování 
Zůstatek 

k poslednímu dni 
účetního období 

- - - - - 

 
6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
Významné položky nebo skupiny položek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Položka Hodnota v tis. Kč Obsah 
D.I.-aktiva 18.210 Čas.rozlišené leasing.splátky 

B.III.11-pasiva 5.066 Závazky z leasing. smluv 

B.IV.3-pasiva 66.228 Finanční výpomoci od akcionáře a 
factoring 

C.III.9-aktiva 19.670 Půjčky právnickým osobám 
Veškeré ostatní významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a 
ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 
 
Významné položky aktiv v tis. Kč 

Položka aktiv 
Zůstatek 

k prvnímu dni 
účetního období 

Přírůstek Úbytek 
Zůstatek 

k poslednímu dni 
účetního období 

B.II.8-aktiva 0 4.883 1.562 3.321 

 
Způsob vykázání záloh: 
Poskytnuté zálohy: 
Poskytnuté zálohy vykázané v položce C.III.7. – aktiva (C.II.5. – aktiva) jsou uvedeny v netto 
hodnotě.  
Přijaté zálohy: 
Přijaté zálohy vykázané v položce B.III.8. – pasiva jsou uvedeny v netto hodnotě.  
 
Významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány 
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období 

Účetní období Doměrek v tis. Kč Poznámky 
- - - 

 
Odložená daňová pohledávka a závazek: 
Odložená daň je zaúčtována výsledkově s výjimkou případů, které se vztahují k položkám 
účtovaným přímo do vlastního kapitálu. 
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové 
netto hodnotě, s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti 
dílčím daňovým závazkům. 
Stanovení a výpočet odložené daňové pohledávky a závazku je uveden v příloze. 
Rezervy 
Společnost netvořila rezervy. 
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Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru  
Specifikace úvěru Výše úvěru v tis. Kč  Úroková sazba Zajištění 
Termínovaný 

 
 

 

7.815 

1M PRIBOR + 2,9 % 
p.a. 

Zástavní právo k 
nemovitostem, 

vinkulace pojištění 
nemovitosti 

Účelový – 
rekonstrukce a 
modernizace 

výrobního areálu 

17.662 

3 M PRIBOR +   
1,75 % p.a. 

Zástavní právo k 
nemovitosti 

Účelový – nákup 
DHM 4.744 SWAP 6Y 

5,06 % p.a. 
Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 

 

3.529 
 

SWAP 6Y 
5,06 % p.a. 

Předmět úvěru 

Účelový-nákup  
DHM 

 
               3.293                            

SWAP 6Y 
5,06 % p.a. 

 
 Předmět úvěru 

Účelový – 
rekonstrukce a 
modernizace 

výrobního areálu 

 6.667 

3 M PRIBOR 
+ 1,75 % p.a. 

Zástavní právo k 
nemovitostem, 
k pohledávkám, 
k věci movité 

Účelový-částečné 
refinancování kupní 

smlouvy 
21.522 

PRIBOR 1-měsíčně 
+1,75 % p.a. 

Zástavní právo k 
nemovitostem 

Účelový – nákup 
DHM   690  Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM   699  Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 531  Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 16 895 PRIBOR-měsíčně 

+2,65 % p.a. 
Zástavní právo k 

nemovitostem 
Účelový – nákup 

DHM 3.508 SWAP 5Y 1,59% 
p.a. 

Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 5.465 SWAP 5Y 1,59% 

p.a. 
Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 5.830 SWAP 5Y 1,59% 

p.a. 
Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 9.108 SWAP 5Y 1,59% 

p.a. 
Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 4.240 SWAP 5Y 1,59% 

p.a. 
Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 4.240 SWAP 5Y 1,59% 

p.a. 
Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 2.405 SWAP 5Y 1,59% 

p.a. 
Předmět úvěru 

Účelový – nákup 
DHM 2.915 SWAP 5Y 1,59% 

p.a. 
Předmět úvěru 
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Přijaté dotace na investiční a provozní účely  
Poskytovatel dotace Výše dotace v tis. Kč Účel 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 5.480 Školící středisko, vývoj testovací 
stolice 

 
Splatné závazky a nedoplatky 

Položka Splatná částka v tis. Kč 
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: - 
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: - 
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných 
finančních a celních orgánů: - 
Pozn.: pouze po splatnosti 
 
Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou 
Výše pohledávek určených k obchodování v tis. Kč Reálná hodnota v tis. Kč 

- - 
 
Kvóty a limity, o kterých společnost neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech 
Společnost nemá přiděleny žádné kvóty ani limity. 
 
Druhy zvířat, která jsou vykázána jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby 

Druh zvířete Hmotný majetek / zásoby 
- - 
 
Vlastnictví, právo nebo příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním 
porostem 

Celková výměra lesních pozemků s lesním 
porostem 

Výše ocenění lesních porostů 

- - 

7) Informace týkající se majetku a závazků 
Pohledávky v tis. Kč 

Pohledávky Z obchodních vztahů Ostatní 
Po lhůtě splatnosti 83.883 - 
Se splatností delší než 5 let 
k rozvahovému dni - - 

Závazky v tis. Kč 
Závazky Z obchodních vztahů Ostatní 

Po lhůtě splatnosti 27.749 - 
Se splatností delší než 5 let 
k rozvahovému dni - - 

Pronajatý majetek společnosti 
Pronajatý majetek 

- 
Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni 

Druh majetku Zástava / věcné břemeno Hodnota zajištění uvedená 
v zástavní smlouvě v tis. Kč 

Nemovitosti, pozemky Zástava 74.618 
Pohledávky, zásoby zástava 139.000 

Převedené nebo poskytnuté zajištění k rozvahovému dni 
Příjemce/poskytovatel 

záruky/zajištění Druh zajištění Předmět zajištění Výše zajištění v tis. Kč 

- - - - 
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Cizí majetek uvedený v rozvaze 
Název majetku Hodnota majetku v tis. Kč Poznámka 

- - - 
 
Penzijní závazky 

Penzijní závazek Hodnota závazku v tis. Kč 
- - 

Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 
Věřitel Hodnota závazku v tis. Kč Splatnost 

- - - 
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku sestavenou za rok končící 31. prosincem 2012. 

8) Druhové členění nákladů, vykazuje-li společnost ve výkazu zisku a ztráty 
náklady členěné podle účelu 
Společnost nevykazuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění. 

9) Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci): 
K 31. prosinci 2012 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo 
podstatný dopad na společnost. 
 
Významné položky drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek 
v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze.  
 
Charakter a obchodní účel významných operací společnosti 

Charakter operace Účel operace Finanční dopad operace 
na společnost 

- - - 

10) Transakce společnosti se spřízněnými stranami, pokud byly tyto transakce 
významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek 

Spřízněná strana Povaha vztahu Objem transakcí Ostatní informace 
- - - - 

11) Odměna statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní 
období: 

Činnost Náklady v tis. Kč 
- povinný audit účetní závěrky 419 
- jiné ověřovací služby - 
- daňové poradenství - 
- jiné neauditorské služby - 

12) Základní kapitál   
Vydané akcie 

Druh vydané akcie Počet ks Jmenovitá hodnota 
v tis. Kč/akcii 

Nesplacené akcie 
v nominální hodnotě 

celkem v tis. Kč 
Lhůta splatnosti 

Kmenové akcie na 
majitele v listinné 

podobě 

 
247.985 1 - 

 
- 
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Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu jsou uvedeny 
v příloze – Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

13) Výnosy z běžné činnosti 
 

Druh činnosti Výnosy v tis. Kč 
Tuzemsko Zahraničí 

Výnosy za vlastní výrobky 217.274 53.009 
Výnosy z prodeje služeb 34.007 1.483 
Výnosy za zboží 4.715 3.771 
Ostatní výnosy za běžnou činnost 103.497  
Celkem za běžnou činnost 359.493 58.263 
Celkem výnosy za běžnou činnost 417.756 
 
 

14) Opatření nebo návrhy řešení v případě, že existuje významná nejistota, 
spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že účetní jednotka 
nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho v 
rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky 
Ve společnosti nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této 
činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. 

15) Ostatní předepsané náležitosti 
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí: 
Datum doručení návrhu vkladu do katastru nemovitostí:- 
Hodnota evidovaných nemovitostí:- 
Vykázáno v rozvaze na řádku: - 
Srovnatelné údaje: 
Závazky zaměstnancům jsou účtovány na účet ostatních závazků a v rozvaze jsou vykázány na 
řádku B.III.5. za běžné i minulé období. 
Přílohy:  

Tabulka odložené daně  
Přehled o peněžních tocích 
 Obsah položky „P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období“: 

à  pouze část položky C.IV. – Aktiva:  1. Peníze 
       2. Účty v bankách 
Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
 

Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 
Jana Šindelářová 
 
 

ZPA Pečky, a.s. 
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ZPA Pečky, a.s. 
třída 5. května 166 
289 11   Pečky 
 
 

 
Z P R Á V A 

za rok 2012 
o vztazích mezi propojenými osobami 

statutárního orgánu společnosti ZPA Pečky, a.s. 

podle stanovení § 66 a obchodního zákoníku 
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I. 
Ovládaná osoba 

 
společnost:  ZPA Pečky, a.s. 
se sídlem:  Třída 5. května 166, PSČ 289 11 
IČO:   45147612 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1439 
 
zastoupená:  statutárním orgánem představenstva 
 
předseda:  Bohumil Vejvoda, Krakovany 240, PSČ 281 27, okres Kolín 
1. místopředseda: ing. Jan Bulíček, tř. 5. května 357, PSČ 289 11, okres Kolín 
2. místopředseda: Tomáš Pospíšil, Konárovice, Jelen 218, PSČ 280 02, okres Kolín 
 
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu 
představenstvo. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis 
vždy dva z tříčlenného představenstva, tedy buď předseda a některý z místopředsedů nebo oba 
místopředsedové představenstva. 
 
 

II. 
Ovládající osoba 

 
Bohumil Vejvoda, Krakovany 240, PSČ 281 27, Kolín 
 
 

III. 
Propojené osoby – osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

 
Ovládající osoba p. Bohumil Vejvoda: 
  
- vlastní podíl 50% na základním kapitálu v Ústavu nerostných surovin a.s., Kutná Hora, 

Vítězná 425, IČO: 45147965 
- vlastní podíl 35 % na základním kapitálu v SIGMA ARMATURY s.r.o., Hradec Králové, 

Palackého 359, IČO: 27468330  
- vlastní podíl 50% na základním kapitálu v Pečky ASDM s.r.o., Hradec Králové, Palackého 

359, IČO: 28806042 
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IV. 
Vztahy mezi propojenými osobami 

 
Ovládající osoba v hodnoceném období poskytla krátkodobou finanční výpomoc ZPA Pečky, a.s. 
ve výši 64.258.458,-- Kč 
 
V hodnoceném období nebyly uzavřeny mezi propojenými osobami žádné další smlouvy ani nebyly 
učiněny v zájmu těchto osob jiné právní úkony nebo opatření. 
 
Všechny výše uvedené vztahy probíhaly za obvyklých obchodních podmínek a za obvyklé ceny, 
proto ovládané osobě nevznikla žádná újma. 
 

V. 
Rozhodné období 

 
Tato zpráva je zpracována za účetní období tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
 

VI. 
Závěr 

 
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 byla zpracována statutárním 
orgánem ovládané společnosti ZPA Pečky, a.s. na základě údajů, které byly ovládané osobě o 
propojených osobách v době zpracování dostupné či známé. 
 
Tato zpráva bude předložena k ověření auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky, ve smyslu 
zvláštního zákona. 
 
Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovat Výroční zprávu, bude tato 
zpráva k výroční zprávě připojena jako její nedílná součást. 
 
 
 
Pečky    28. 2. 2013      za představenstvo: 
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