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Vážené dámy, pánové, vážení zákazníci a dodavatelé, 
 

dovolte mi, abych  poděkoval našim obchodním partnerům i Vám všem za spolupráci v roce 2004. Jak je Vám jistě 
známo, firma ZPA Pečky, a.s. je strojírenský podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby, orientující se na 
konstrukci, výrobu a prodej elektrických servopohonů s výstupními momenty od 4 Nm do 4000 Nm. Další nosnou 
oblastí je zpracování plechů moderní technologií včetně lakování a výroby elektrorozvaděčů v široké škále použití. Tyto 
dva základní výrobní sortimenty byly nosnými i v uplynulém roce 2004. 

 
Nejdůležitějším úkolem roku 2004 byla obchodní stabilizace společnosti, posilování prodejního potenciálu se 

snahou o vybudování prodejních zastoupení s majetkovou účastí mateřské společnosti, s cílem zvýšení podílu přímých 
odběratelů a zachování stávajících. Dalšími obchodními aktivitami, které byly maximálně podporovány, byla silná 
personální a obchodní orientace na státy bývalé Ruské federace, Polska, státy Balkánu, Číny, Malajsie a Vietnamu. Je 
samozřejmé, že všechny tyto projekty mají dlouhodobější časový průběh a jejich výsledky se objeví až v následném 
období. Tyto obchodní aktivity slouží k rozšíření portfolia zákazníků a odběratelů naší firmy. Zároveň tyto aktivity 
musí být podporovány nejenom stávající technickou úrovní našich výrobků, ale především dobrou marketingovou a 
propagační podporou, dynamickým vývojem a v neposlední řadě dobrým servisem ve všech výše uvedených teritoriích. 
Dále jsme pokračovali v prodejní spolupráci s nejvýznamnějšími českými firmami zabývajícími se výrobou armatur a 
ventilů a společně se nám podařilo zvýšit podíl zahraničního prodeje popř. reexportu především do zemí bývalé Ruské 
federace a východní Asie včetně Číny. 

 
V technickém vývoji byla věnována maximální pozornost zvládnutí požadavků nejenom certifikačních, ale i 

sesouhlasení zvyklostí států bývalé RF v připojování servopohonů k armaturám, což je důležitý a rozsáhlý úkol 
k prodejní podpoře výrobků naší firmy. Dalším významným inovačním krokem byl přechod od klasického 
elektromechanického ovládání servomotorů na nové elektronické řízení, které je řešeno dodavatelským způsobem. Tato 
významná  inovace je již zavedena ve výrobě a prodeji a tím byla ukončena dlouhá etapa tohoto kroku. 

V oblasti výrobní jsme pokračovali  ve výrazném investování do technologických procesů převážně do 
frézování, soustružení a měření. U všech kategorií se jednalo o špičkovou  CNC techniku, dosahující světových 
parametrů. Těmito kroky se ZPA Pečky a.s. stalo jednou z nejvíce investujících firem v České republice ve své 
kategorii. Nemalé finanční prostředky byly investovány  do vzhledu a rozmístění pracovišť, firemní kultury a personálu. 
Byl instalován a zaveden řídící program výroby, který je schopen na základě plánování určit úzká místa v čase, která 
jdou odstranit ještě před zahlcením výroby. Zavádění těchto řídících modulů je vždy náročné na čas a především na 
přesnost  zadávaných dat, nicméně se nám podařilo tímto krokem řešit celou problematiku nedokončené výroby včetně 
zpětných vazeb na základě čárových kódů. Další investiční akce probíhaly v oblasti montáže servopohonů, kde byla pro 
nejsledovanější typy servopohonů do bezobslužné zóny jaderných elektráren vybudována samostatná moderní montáž, 
splňující nejvyšší požadavky na čistotu prostředí a kvalitu výstupního produktu. Další důležitou oblastí byl převod 
výroby těchto servopohonů z klasických strojů na CNC obráběcí centra a soustruhy, což s sebou přineslo zvýšené 
náklady na upínací přípravky a nové nástroje, včetně programů obráběcích strojů. Výsledkem této činnosti ovšem bylo 
dvojnásobné zvýšení produktivity ve výrobě těchto speciálních zařízení. 

 
Nemalá pozornost byla věnována i divizi rozvaděčů a celkové úpravě pracovních prostor. Byla odstraněna 

stará nepotřebná zařízení, na základě současných potřeb byla upravena a zmenšena lisovna, byly vybudovány nové 
přístupy pro materiál a zcela zrekonstruována montáž a elektromontáž. Prostory, které takto vznikly, byly racionálně 
využity a díky tomu se podařilo ve firmě zrealizovat nové projekty, včetně dalšího rozvoje stávajících. Velkou výzvou 
pro nás všechny  bylo zahájení spolupráce s firmou CLAAS, jenž svým objemem a významem patří k největším  
projektům ve firmě. 

 
S plnou zodpovědností můžeme hodnotit rok 2004 jako velmi náročný. Lze však s určitostí říci, že patřil k 

úspěšným z hlediska výsledků nejen ekonomických, ale i významem, neboť kroky, které se podařilo zrealizovat, 
posouvají naši firmu mezi úspěšné a to nejen v České republice. 

 
Zájem, který projevily zahraniční firmy o spolupráci, je znamením, že firma je na dobré cestě být ještě 

úspěšnější a světovější. 
 
 

                                  Ing. Pavel Křížka 
                                                   Generální ředitel ZPA Pečky, a.s. 
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A. Základní údaje o emitentovi 
 
ZPA Pečky, a.s., tř. 5. května 166, 289 11 Pečky   
 
E-mail : zpa@zpa-pecky.cz  

Internetová adresa : www.zpa-pecky.cz  

Telefon : 321785141-9 

Fax :       321785165 

Identifikační číslo: 45147612 

DIČ: CZ45147612 

 
 

 
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. 
 

 

 
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 
- masérské, rekondiční a regenerační služby 

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. 

 

 
Podíly majitelů akcií : 
p. Vejvoda Bohumil  90,48 % 
DIK – drobní vlastníci   9,52 % 

mailto:zpa@zpa-pecky.cz
http://www.zpa-pecky.cz
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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 ( výzkum a vývoj) 
 
V průběhu roku 2004 byla v rámci technického rozvoje řešena celá řada inovací, realizovaných na základě  technických 
potřeb velkých kontraktů.  
 
Jednalo se např. o tyto: 
- inovace servomotorů MON a MTN v provedení Control 
- zvýšení krytí vybraných servopohonů na IP 67 
- inovace v oblasti řízení servopohonů novými stykači a regulátory 
- řešení připojovacích rozměrů na armatury dle normy „GOST“ 
 
 
Dalším významným inovačním krokem byl přechod od 
klasického elektromechanického ovládání servomotorů na 
nové elektronické řízení, které je řešeno dodavatelským 
způsobem. Tato významná  inovace je již zavedena ve 
výrobě a prodeji a tím byla ukončena dlouhá etapa tohoto 
kroku. 

 
 

 
 
Ve II. pololetí byl zahájen vývoj nového víceotáčkového 
servomotoru do 30Nm určeného pro ovládání malých 
ventilů do světlosti DN 25. Návrh vychází  z 
konstrukčního provedení servomotorů MOK, byl navržen 
nový silový převod a upraveno elektromechanické řízení.  
Toto konstrukční řešení vyhovuje požadavkům EN a 
ruských OTT 87, včetně bezobslužných zón jaderných 
elektráren. Po proběhnutí testů a zkoušek tato řada pohonů 
dle marketingových předpokladů bude vyráběna v počtu 
až 2000 ks pohonů za rok. 
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E. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 
finanční účetní rozbor ( v tis. Kč )Financial report (in thousand CZK) 
 

ROZVAHA 
Balance Sheet 

 
                                                             2004        2003 

Aktiva celkem (assets)      343 034 311 874        
 
Dlouhodobý majetek 161 490 168 968  
 
Dlouhodobý nehmotný majetek 590 647 
Software 496 266 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 94 381 
 
Dlouhodobý hmotný majetek 160 420 168 222 
Pozemky 9 326 9 326 
Stavby 112 243 114 292 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 38 851 42 001 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek  2 603 
 
Dlouhodobý finanční majetek 480 99 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 401  
Podíly v účetních jednotkách  pod podst.vlivem 79 99 
 
Oběžná aktiva 173 643 120 881 
Zásoby 96 817 68 863 
Materiál 28 571 22 360 
Nedokončená výroba a polotovary 47 328 34 845 
Výrobky 20 483 11 171 
Poskytnuté zálohy na zásoby 435 487 
 
Krátkodobé pohledávky 61 385 34 500 
Pohledávky z obchodních vztahů 45 264 33 558 
Stát-daňové pohledávky 762 348 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 15 359 459 
Dohadné účty aktivní  17 
Jiné pohledávky  118 
 
Krátkodobý finanční majetek 15 441 17 518 
Peníze 60 30 
Účty v bankách 15 381 17 488 
 
Časové rozlišení 7 901 22 025 
Náklady příštích období 7 901 22 025 
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ROZVAHA 
Balance Sheet 

 
                                                                                       2004        2003 
Pasiva celkem (liabilities)        343 034 311 874 
 
Vlastní kapitál 219 430 189 091 
 
Základní kapitál 247 985 247 985 
Základní kapitál 247 985 247 985 
 
Kapitálové fondy -23 -20 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - 23 - 20 
 
Výsledek hospodaření minulých let - 58 874 - 79 010 
Neuhrazená ztráta minulých let  - 58 874 - 79 010 
 
Výsledek hospodaření běž.účet.obdobíí 30 342 20 136 
Cizí zdroje 123 604 122 783 
 
Dlouhodobé závazky  3 360 
Jiné závazky  3 360 
 
Krátkodobé závazky 46 586 47 737 
Závazky z obchodních vztahů 28 369 14 821 
Závazky k zaměstnancům 3 860 3 766 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění 2 119 1 910 
Stát-daňové závazky a dotace 605 530 
Krátkodobé přijaté zálohy 4 867 8 885 
Dohadné účty pasivní 564 899 
Jiné závaky 6 202 16 926 
 
Bankovní úvěry a výpomoci 77 018 71 686 
Bankovní úvěry dlouhodobé                                                        43 700                 
Krátkodobé bankovní úvěry                                                        21 000                  
Krátkodobé finanční výpomoci 12 318 71 686 
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Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 

Profit and Loss Account (in thousand CZK) 
 2004 2003  
Tržby za prodej zboží 1 770 1 978 
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 000 1 245  
Obchodní marže    770 733 
Výkony 341 361 273 990 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 314 934 265 629 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 21 795 4 079  
Aktivace 4 632 4 282  
Výkonová spotřeba 197 628 157 365  
Spotřeba materiálu a energie 143 262 115 533 
Služby 54 366 41 832 
Přidaná hodnota 144 503 117 358 
Osobní náklady 73 152 65 676 
Mzdové náklady 53 159 48 265 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 972 243 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 18 567 16 806 
Sociální náklady 454 362 
Daně a poplatky 595 659 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 34 150 33 601 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 777 648 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 828 531 
Tržby z prodeje materiálu 1 949 117 
Zůstatková cena prod. dlouhod. majetku a mater. 2 087 191  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 69 108 
Prodaný materiál 2 018 83 
Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti  -379 -4 833 
Ostatní provozní výnosy 4 949 6 108 
Ostatní provozní náklady 6 361 7 907 
Provozní výsledek hospodaření 36 263 20 913 
Výnosy z dlouhodobého finanč.majetku 396 92 
Výnosy z ost.dlouh.cenných papírů a podílů 396 92 
Změna stavu rezerv a opr.položek ve finanční oblasti                   17                    0  
Výnosové úroky 34 37 
Nákladové úroky 3 254 4 114 
Ostatní finanční výnosy 1 777 819 
Ostatní finanční náklady 4 798 5 877 
Finanční výsledek hospodaření - 5862 - 9 043 
Daň z příjmu za běžnou činnost 59 23 
– splatná 59 23 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 30 342 11 847 
Mimořádné výnosy  8 289 
Mimořádný výsledek hospodaření  8 289 
Výsledek hospodaření za účetní období 30 342 20 136 
Výsledek hospodaření před zdaněním 30 401 20 159 
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Doplňující informace k rozvaze  a výkazu zisku a ztrát ( v tis. Kč ) 
 
Hmotný a nehmotný investiční 
majetek v hodnotě 161 490 tis. Kč 
 
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek společnost oceňuje 
pořizovacími cenami, které zahrnují i 
náklady s jeho pořízením. 
 

 
 
Odepisování hmotného a nehmotného majetku společnost provádí rovnoměrně podle § 30 a 31 , zákona č.586/1992 Sb. 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
Odpisování se provádí měsíčně podle odpisového plánu odpisovými sazbami, které vycházejí ze stejné doby odpisování 
dlouhodobého hmotného majetku jako pro daňové účely, ale nejsou shodné s ročními sazbami pro daňové odpisy a 
proto vzniká rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. 
 

 

Pro daňové účely je dlouhodobý nehmotný 
majetek pořízený v období od 1.1.2001 do 
31.12.2003 odepisován dle § 24 odst. 2, písm.V, 
zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 
1.1.2004 je odepisován dle § 32a,  zákona 
č.586/1992 Sb. o daních z příjmu. 

 
 
Společnost účtuje o drobném dlouhodobém hmotném majetku od 500,- do 40 000,-Kč 
s dobou použitelnosti delší než 1 rok na účty dlouhodobého hmotného majetku na účtovou třídu 0. Odpisy tohoto 
majetku jsou stanoveny na 24 měsíců, počínaje měsícem, ve kterém je majetek zařazen. 
Drobný nehmotný majetek od 500,- do 60 000,-Kč má stejné účetní podmínky. Inventarizace dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku byla provedena k 31.12.2004. 
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Dlouhodobý finanční majetek 480 tis.Kč 
Představuje podíly v ovládaných společnostech : 
 
ZPA Varšava sp.r.o.o. majetková účast 400 tis.Kč 
podíl na majetku 90 % 
základní kapitál  50 000 PLN 
 
ZPA Pečky Slovakia, s.r.o., majetková účast 99 tis.Kč 
podíl na majetku 50 % 
základní kapitál 100 000 SK 
 
ZPA Pečky Polska, s.r.o. majetková účast 20 tis.Kč 
podíl na majetku 45 % 
základní kapitál 781 USD 

 
Kursový rozdíl z přepočtu dlouhodobého finančního majetku kursem České národní banky 
byl snížen o 23 tis.Kč. 
 
 
Zásoby celkem v hodnotě 96 817 tis. Kč 
 
z toho :  
materiálové zásoby   28  571 tis.Kč 
jsou oceněny pořizovacími cenami, které zahrnují nákupní cenu a vedlejší pořizovací 
náklady. 
Účtování o pořízení a úbytku se provádí podle A postupu účtování. 
K zásobám materiálu byla vytvořena opravná položka v celkové výši 5 144 tis.Kč.  
 
nedokončená výroba   47  328 tis.Kč 
je oceněna na úrovni přímých nákladů  tj. jednicový materiál, 
jednicové mzdy a výrobní režie. 
 
hotové výrobky                 20 483 tis.Kč 
jsou oceněny na úrovni vnitřních předacích cen. 
 
zálohy na zásoby                     435 tis.Kč 

 
Krátkodobé pohledávky v hodnotě  61 385 tis. Kč 
představují pohledávky :   
pohledávky z obchodního styku  50 267 tis.Kč 
na které byla provedena opravná položka   -5 003 tis.Kč 
daňová pohledávka ke státu z titulu DPH        762 tis.Kč    
poskytnutá záloha na nákup podniku OSO Olomouc               15 000 tis.Kč 
ostatní poskytnuté zálohy          359 tis.Kč 
 
Krátkodobý finanční majetek v hodnotě 15 441 tis. Kč 
z toho : pokladní hotovost         60 tis.Kč    
   na účtech                15 381 tis.Kč 
 
Náklady příštích období  7 901 tis.Kč 
představuje náklady na splácení výrobního zařízení  pomocí leasingových společností  
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Základní kapitál v hodnotě 247 985 tis. Kč 
je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku. 
 
 
 
Vlastní kapitál v hodnotě 219 430 tis. Kč 
propočet :  
základní kapitál 247 985 tis.Kč 
neuhrazená ztráta z min. let  - 58 874 tis.Kč 
oceňovací rozdíl z přepočtu majetku -23 tis.Kč 
výsledek hospodaření běžného roku 30 342 tis.Kč 
 
 

 

 
 
Cizí zdroje celkem 123 604 tis.Kč 
představují : krátkodobé závazky v hodnotě 46 586 tis.Kč 
                    bankovní úvěry a výpomoci 77 018 tis.Kč 
 
společnost ve svých výkonech celkem  353 065 tis.Kč 
a nákladech celkem -322 723 tis.Kč 
dosáhla výsledku hospodaření 30 342 tis.Kč 
 
 
 
 

 

 
 
Podrozvahové účty vykazují : 
zástavu movitého majetku ve prospěch ČSOB 111 443 tis.Kč 
zástavu budov ve prospěch eBance   67 609 tis.Kč 
zástavu pozemků ve prospěch eBance     5 825 tis.Kč 
zástava na pohledávky eBance                        21 000 tis.Kč 
doplatky leasingu na obráběcí stroje        16 343 tis.Kč 
 
 
 
 
 

 

 
Kapitálově spojené osoby 
Ovládající osoba p. Bohumil Vejvoda má akcie ovládané osoby ZPA 
Pečky, a.s. v souhrnné hodnotě 90,48  % základního kapitálu. 
 
Ovládaná osoba ZPA Pečky, a.s.vlastní podíly ve společnostech :  
ZPA Slovakia  50 % 
ZPA Poland     45 % 
ZPA Varšava   90 % 
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Představenstvo : 
 
předseda :              Bohumil Vejvoda 
                              Krakovany 240, okres Kolín, PSČ 281 27 
                              zaměstnanec a.s. 
 
1.místopředseda :  Josef Novák 
                              Pečky, V Horkách 833, PSČ 289 11 
                              zaměstnanec a.s. 
 
2. místopředseda : Ing. Pavel Křížka 
                              Slušovice. Veselá 103, PSČ 763 15 
                              zaměstnanec a.s. 
 
Dozorčí rada : 
předseda :          Jana Šindelářová 
                          Radim 286, okres Kolín, PSČ 281 03  
                          zaměstnanec a.s. 
                               
místopředseda : Jaroslav Tříska 
                          Pečky, ČSL legií, č.626, okres Kolín, PSČ 289 11 
                          zaměstnanec a.s. – volený odborovou organizací 
 
člen :                 JUDr.Josef Doucha 
                         Vestec, Rovná 280, PSČ 252 42 
                          podnikatel v oblasti, která není spřízněna s naší a.s. 
 

 

 
Management : 
generální ředitel :      Ing. Křížka Pavel 
výrobní ředitel :  Novák Josef 
ředitel SŘJ :  Ing. Mikšovský Jindřich 
finanční ředitel :  Šindelářová Jana 
 
Společnost v průběhu roku zaměstnala 297 zaměstnanců, mzdové náklady činily 53 159 tis. Kč. 
Odměny členům orgánů společnosti 972 tis.Kč se řídí rozhodnutím valné hromady. 
 
Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne. 
Po konci rozvahového dne do data vydání této výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které se vztahují 
k účetní uzávěrce za účetní období kalendářního roku 2004. 
 

 

Za ověření účetní závěrky zodpovídá : 
A.A.T., spol.s r.o., osvědčení č.166 
Plzeňská 197/40, Praha 5 
IČO 63981734, DIČ CZ 63981734 
Audit byl proveden dne 2.2.2005 
auditor : Ing. Ilja Šimon  
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