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Konsolidovaná výroční 

zpráva 2013 
§ 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 

vyhotovená účetní jednotkou: 

Obchodní jméno: ZPA PEČKY, a.s.  

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: tř. 5. května 166, 289 11 PEČKY, CZECH REPUBLIC  

IČ: 45147612, 

Spisová značka: Oddíl B,vložka1439  

E-mail: zpa@zpa-pecky.cz, www.zpa-pecky.cz

 

http://www.zpa-pecky.cz/
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Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2013 za skupinu společností ovládaných 

společnosti ZPA Pečky, a.s. 

 

Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne: 

Mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému je účetní závěrka schválena k předání mimo konsolidační celek 

nedošlo k žádným důležitým skutečnostem, které by měly významný vliv na údaje uvedené v konsolidované účetní 

závěrce. 

 
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje a zpráva o 

podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 192 odst. 2 obchodního zákoníku) u akciové společnosti: 

 

V roce 2013 jsme realizovali několik vývojových úkolů v souladu s plánem technického rozvoje.  

Výsledkem je jednoznačné zvýšení technických parametrů a použitelnosti našich servomotorů v jednotlivých 

aplikacích. Některé z úkolů logicky navazovaly na úkoly stanovené v předcházejícím období a některé z úkolů 

vzhledem ke svému rozsahu přecházejí do dalšího období. Zabýváme se i porovnáním parametrů konkurenčních 

elektrických servomotorů a sledováním novinek v této oblasti. Při porovnání parametrů s některými konkurenčními 

servomotory bylo u některých typů dosaženo vyšších užitných vlastností v poměru k rozměrům, hmotnosti, způsobu 

ovládání, výbavě, atd. 

 

Je možné provést shrnutí do několika bodů: 

 

- pokračování procesu unifikace dílů servomotorů (dlouhodobý úkol) 

- úspěšně provedené zkoušky servomotorů s ovládáním pomocí standardu MODBUS a jejich zavedení do 

sériové výroby, 

- nahrazování olejové náplně plastickým mazivem (dlouhodobý úkol) 

- zavedení servomotorů MOKED EEx do sériové výroby 

- provedení schvalovacích zkoušek prototypů zkušebních stolic na servomotory 

- zahájení vývoje parametrově vyšší řady zkušebních stolic na servomotory 

- vývoj a výroba prototypu koncepčně nového servomotoru 

- vývoj a zkoušky servomotoru řady 52027 

 

 

Pokračuje optimalizace výroby vyráběných komponent Rootsových dmychadel. 

 

 

 

 

V následujícím období, tedy v roce 2014, se pokračuje v procesu zlepšování parametrů servomotorů, jejich 

modernizaci, jejich přizpůsobování novým požadavkům především v oblasti řízení a to vše s cílem dále v co největší 

 
Konsolidovaný celek tvoři: 

 

Právnická osoba Stupeň ovládání 

ZPA PEČKY - SLOVAKIA, spol. s r. o. 100% 

ZPA – Engineering s.r.o. 100% 

TOS – MET slévárna a.s. 100% 

ZPA MORAVIA s.r.o.  100% 

Cast Iron Foundry s.r.o.  100% 

FZL-Kraftfahrzeugzubehör GmbH  100% 

ZPA WARSZAVA SP Z O. O.  100% 

ZPA PECKY – POLSKA SP Z O. O. -     
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možné míře uspokojovat požadavky zákazníků, nabízet nová řešení a zvýšenou užitnou hodnotu. Všechny kroky 

činíme s ohledem na životní prostředí. V oblasti servomotorů lze vývojové úkoly specifikovat následovně: 

 

- pokračovat v doplňování servomotorů elektronickou výbavou, 

- rozšířit možnosti elektronické výbavy v souladu s vývojovými trendy a požadavky zákazníků, 

- pokračovat v unifikaci komponent servomotorů, 

- provést zkoušky prototypů zkušebních stolic na servomotory ve stanoveném rozsahu 

- vyrobit a smontovat prototypy parametrově vyšší řady zkušebních stolic na servomotory 

- pokračovat ve vývoji víceotáčkových „motorových“ převodovek 

- provést zkoušky prototypu nového servomotoru ve stanoveném rozsahu 

 

V oblasti výroby a montáže Rootsových dmychadel je kladen důraz na další zefektivnění procesu výroby a 

montáže, a to nejen technologickými opatřeními, ale i přizpůsobením plánovacího systému. Dlouhodobě udržet 

procento plnění dodávek na stávající úrovni – v měsíčním hodnocení 100%. 

Pro instalovaná výrobní zařízení se bude pokračovat v procesu zavádění nových výrob na základě požadavků 

zákazníků resp. výkresové dokumentace zákazníků. Proces zavádění nových výrob provazuje všechny útvary a pracuje 

se na optimálním nastavení komunikačního rozhraní s cílem maximální efektivnosti. 

V roce 2013 byla prohloubena spolupráce se společností TOS-MET slévárna a.s. (slévárna – odlitky z šedé a 

tvárné litiny) 

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 

 

 

 
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích: 

 

Společnosti při výrobě i při plnění rozvojových programů dodržují všechny platné normy pro ochranu 

životního prostředí a nové technologie zavádějí ekologicky šetrným a ohleduplným způsobem. 

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

Účetní jednotka nemá zaregistrovanou organizační složku v zahraničí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky za účetní období 2013: 

 

 

Audit konsolidované roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2013 provedla auditorská společnost: 

A.A.T. spol. s r.o., Za zámečkem 744/11, Praha 5, oprávnění č. 166 

Ověření provedl auditor: 
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Ing. Ilja Šimon, oprávnění č. 1259 

 

 

 
Zpráva auditora: 

 

V příloze této výroční zprávy je přiložena zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce k 31. 

prosinci 2013. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A.T. spol. s r.o. 

Praha 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 

o auditu konsolidované účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 

provedeném v konsolidující společnosti 
 

ZPA Pečky, a.s. 
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I. Údaje o konsolidující 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. DIČ: CZ45147612 

6. Právní forma: akciová společnost 

7. Hlavní předmět podnikání: 

 stavba strojů s mechanickým pohonem, 

 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. 

8. Základní kapitál konsolidující společnosti: 247,985.000,- Kč. Je rozdělen na 247.985 ks kmenových akcií na majitele 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.   

9. Rozvahový den: 31. prosince 2013 

 

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. 2013 - 31. 12. 2013 

Datum vyhotovení zprávy: 18. září 2014  

 

III. Předmět a rozsah auditu 

Předmětem auditu je přiložená konsolidovaná účetní závěrka konsolidující společnosti k 31. 12. 2013. 

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

 zda konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu 

s použitými právními předpisy a účetními standardy, 

 zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou.  

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje konsolidované 

účetní závěrky. 

 

IV. Přílohy zprávy   

Konsolidovaná Rozvaha, konsolidovaný Výkaz zisku a ztráty a Příloha.  
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V. Zpráva nezávislého auditora   

Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2013 je určena pro akcionáře konsolidující 

akciové společnosti ZPA Pečky, a.s. 

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ZPA Pečky, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, 

výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 

účetních metod a další vysvětlující informace.  

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku 

Statutární orgán společnosti ZPA Pečky, a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované 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 konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo 

chybou. 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované 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 požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 

přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované 

účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti 

údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor 

posoudí  vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem 

tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní 

jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i 

posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Výrok auditora 

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZPA Pečky, a.s. k 31. 

12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. 

Jiná skutečnost 

K datu vydání této zprávy nebyla předložena konsolidovaná výroční zpráva společnosti za účetní období roku 2013. Její audit bude 

proveden po jejím předložení s vydáním samostatné zprávy.  
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ZPA Pečky, a. s., IČ: 451 47 612 

Počet zaměstnanců: 240 

Ovládající osoba 

ZPA PEČKY 

SLOVAKIA,  

spol. s r. o. 

IČ: 341 15 421 

Počet zaměstnanců: 

2 

Ovládaná osoba 

 

ZPA - Engineering 

s.r.o. 

 

IČ: 287 77 131 

Počet zaměstnanců: 

0 

Ovládaná osoba 

TOS – MET slévárna 

a.s. 

 

IČ:287 93 099 

Počet zaměstnanců: 

122 

Ovládaná osoba 

ZPA MORAVIA, 

 s. r. o. 

 

IČ: 268 58 282 

Počet zaměstnanců: 

2 

Ovládaná osoba 

 

ZPA PEČKY – POLSKA   

SP Z O. O. 

IČ: 010 928 326 

 

Přidružená účetní 

jednotka 

 

ZPA WARSZAWA 

SP Z O. O.

 

IČ:  015 878 030 

 

Ovládaná osoba 

 

Cast Iron Foundry s.r.o 

IČ:27503658 

Počet zaměstnanců: 0  

Ovládaná osoba 

 

FZL-Kraftfahrzeugzubehör 

GmbH 

Ovládaná osoba 

PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31. 12. 2013 

za skupinu společností ovládaných společností ZPA Pečky, a. s. 

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 účetních jednotek a z dalších podkladů, 

které má účetní jednotka k dispozici.  

a) Způsob konsolidace podle § 63 odst. 1 a použité metody konsolidace podle § 63 odst. 4 vyhlášky 

Konsolidace bude provedena způsobem přímé konsolidace. 

 

Právnická osoba 
Stupeň 

ovládání 
Metoda konsolidace Podíl v % Menšinový podíl 

ZPA PEČKY - SLOVAKIA, spol. s r. o. 100% Plná 100,00 % 0 % 

ZPA – Engineering s.r.o. 100% Plná 100,00 % 0 % 

TOS – MET slévárna a.s. 100% Plná 100,00 % 0 % 

ZPA MORAVIA s.r.o. 100% Plná 55,00 % 45 % 

Cast Iron Foundry s.r.o. 100% Nezahrnuto 100 % - 

FZL-Kraftfahrzeugzubehör GmbH 100% Nezahrnuto 100 % - 

ZPA WARSZAVA SP Z O. O. 100% Nezahrnuto 90,00 % - 

ZPA PECKY – POLSKA SP Z O. O. - Nezahrnuto 45,00 % - 

 

b) Obchodní firmy a sídla konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního 

celku; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách zahrnutých do konsolidačního 

celku držený jinými účetními jednotkami než konsolidující účetní jednotkou nebo osobami 

jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na 

základě kterých se stala ovládající osobou 

Společnosti ve skupině 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidační celek ZPA tvoří následující společnosti 

 ZPA Pečky, a. s., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. dubna 1992 a její sídlo je Tř. 5. května 166, Pečky, okr. 

Kolín, PSČ 289 11. IČ společnosti je 451 47 612 – ovládající osoba. 
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 ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. 2. 1995 a její sídlo je Bratislava, 

Kopčianska 65, PSČ 851 01, Slovenská republika.  IČ společnosti je 341 15 421. Jejím jediným společníkem je ZPA 

Pečky, a.s., které drží 100% podíl - ovládaná osoba. 

 ZPA – Engineering s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 17. září 2009 a její sídlo je Tř. 5. května 166, Pečky, okr. 

Kolín, PSČ 289 11. IČ společnosti je 287 77 131. Jejím společníkem s podílem 100 % je ZPA Pečky, a. s. (od 22. září 

2009) – ovládaná osoba. 

 TOS – MET slévárna a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 3. 5. 2010 a její sídlo je Stankovského 1687, Čelákovice, 

PSČ 250 88. IČ společnosti je 287 93 099. Jejím jediným akcionářem s podílem 100% je ZPA Pečky, a. s. (od 3. května 

2010) – ovládaná osoba.  

 ZPA MORAVIA s. r. o., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 15. dubna 2005 a její sídlo je Dolní Benešov, 

Hlučínská č. p. 41, PSČ 747 22. IČ společnosti je 268 58 282. ZPA Pečky, a. s., jsou jejím společníkem s podílem 

ve výši 55 %  - ovládaná osoba.  

 

 

Předmět podnikání konsolidovaných společností 

Společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena 

ZPA Pečky, a. s. 

Ovládající osoba 

-  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 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, 

spol. s r. o. 

Ovládaná osoba 

- maloobchodná činnost v rozsahu volnej živnosti 

- velkoobchodná činnost v rozsahu volnej živnosti 

- sprostredkovanie obchodu 

- montáž a servis servopohonov, rozvádzačov a prístroj vracej a regulačnej 

techniky 

- nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane 

přípojného vozidla 

ZPA – Engineering s.r.o. 

Ovládaná osoba 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

TOS – MET slévárna a.s. 

Ovládaná osoba 

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

- slévárenství, modelářství 

- zámečnictví, nástrojařství 

- obráběčství 
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ZPA MORAVIA s. r. o. 

Ovládaná osoba 

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

- zámečnictví 

- kovoobráběčství 

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

 

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 

Společnost Jméno Funkce 

ZPA Pečky, a. s. 
 

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 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. Lucia Mesiariková Jednatelka 

ZPA – Engineering s.r.o. Tomáš Pospíšil Jednatel 

 Bohumil Vejvoda Předseda představenstva 

 Tomáš Pospíšil Člen představenstva 

TOS – MET slévárna a.s. Ing. Radovan Chytil Člen představenstva 

 Mgr. Dagmar Vejvodová Předseda dozorčí rady 

 Jana Šindelářová Člen dozorčí rady 

 Petr Bek Člen dozorčí rady 

ZPA MORAVIA, s. r. o. 
Karel Lampa Jednatel 

Jiří Renka Jednatel 

 

Organizační členění společností 

Společnost Organizační členění společností 

ZPA Pečky, a. s. 
 

Společnost řídí předseda představenstva. V čele společnosti stojí generální ředitel, 

kterému jsou podřízeni výkonný ředitel, představitel pro jakost, ředitel divize 

servomotory, ředitel divize rozvaděče a finanční ředitel.  

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, 

spol. s r. o. 
V čele společnosti stojí jednatel, kterému jsou podřízeni zaměstnanci společnosti. 

ZPA – Engineering s.r.o. V čele společnosti stojí jednatel. 

TOS – MET slévárna a.s. 

 

Společnost řídí předseda představenstva. V čele společnosti stojí ředitel, finanční a 

obchodní ředitelé. 

ZPA MORAVIA, s. r. o. V čele společnosti stojí jednatelé, kterým jsou podřízeni zaměstnanci společnosti. 

    

c) Obchodní firmy a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního 

celku podle § 62 odst. 6 a § 22a odst. 3 zákona, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením 

podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než 

konsolidující účetní jednotkou 

 ZPA WARSZAWA SP Z O. O. (s. r. o.) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. 7. 2004 a její sídlo je 02-255 

Warszawa I, ul. Krakowiakow 103.  Regon (IČ) společnosti je 015 878 030. Jejím společníkem s podílem 90 % je ZPA 

Pečky, a. s. – ovládaná osoba. 

Důvod nezahrnutí do konsolidované ÚZ: §62 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 Cast Iron Foundry s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 25. října 2006, a její sídlo je Hradec Králové, 

Plotiště nad Labem 613, PSČ 503 01, IČ: 27503658. Jediným společníkem je společnost ZPA – Engineering s.r.o., která 

ji v r. 2011 koupila od insolventního správce společnosti BEZ MOTORY, a.s. v likvidaci. 

Důvod nezahrnutí do konsolidované ÚZ: §62 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 FZL-Kraftfahrzeugzubehör GmbH, sídlo je Johannisstrasse 66, 08294 Lössnitz, DIČ: DE 283310743. Jediným 

společníkem je TOS-MET slévárna a.s., která ji v r. 2012 koupila. 

select:K=563/1991%20Sb.;A=par22ao3
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Důvod nezahrnutí do konsolidované ÚZ: §62 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 ZPA PECKY – POLSKA SP Z O. O. (s. r. o.) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 9. 3. 1995 a její sídlo je 02-690 

Warszawa, ul. Bokserska 31. Regon (IČ) společnosti je 010 928 326. Jejím společníkem s podílem 45 % je ZPA Pečky, 

a. s. – přidružená účetní jednotka. 

Důvod nezahrnutí do konsolidované ÚZ: §62 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 

d) Obchodní firmy a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované 

účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách přidružených, který 

drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet 

těchto účetních jednotek 

Takové obchodní firmy nejsou. 

 

e) Obchodní firmy a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do 

konsolidované účetní závěrky podle § 62 odst. 8, včetně uvedení důvodu pro nezahrnutí, 

Takové obchodní firmy nejsou. 

 

f) Obchodní firmy a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované 

účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách pod společným vlivem, 

který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale 

na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný 

vliv 

Takové obchodní firmy nejsou. 

 

g) Obchodní firmy a sídlo účetních jednotek, které nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž 

mají účetní jednotky samy nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její účet 

podíl na vlastním kapitálu menší než 20 %; uvede se výše podílu na vlastním kapitálu, včetně 

celkové výše vlastního kapitálu, výše výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto 

účetních jednotek; tato informace nemusí být uvedena, nejsou-li tyto účetní jednotky významné 

z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v 

konsolidované účetní závěrce, informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření se 

rovněž neuvádějí, nejsou-li zveřejněny a je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním 

kapitálu přímo nebo prostřednictvím jiných účetních jednotek menší než 50 % 

Takové obchodní firmy nejsou. 

 

h) Informace o použitých účetních metodách a zásadách, o změnách způsobů oceňování, postupů 

účtování, uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a obsahového vymezení položek 

oproti předcházejícímu účetnímu období, s uvedením důvodů těchto změn; u položek 

uvedených v konsolidované účetní závěrce, které jsou nebo původně byly vyjádřeny v cizí měně, 

se uvedou informace o způsobu jejich přepočtu na měnu, v níž byla sestavena konsolidovaná 

účetní závěrka 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl 

majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. 

 

 

Společnost Odpisování 

ZPA Pečky, a. s. 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici tak, že za základ 

vzala metody používané při výpočtu daňových odpisů.  

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. 

ZPA – Engineering s.r.o. 
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TOS – MET slévárna a.s. 

ZPA MORAVIA, s. r. o. 

 

Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 

Společnost Cenné papíry a majetkové podíly 

ZPA Pečky, a. s. 

Akcie a majetkové podíly – oceněno ekvivalencí k rozvahovému dni 

Metoda ekvivalence byla poprvé použita za účetní období roku 2013. 

V předchozích účetních obdobích bylo ocenění k rozvahovému dni 

řešeno případnou tvorbou opravných položek k pořizovací ceně finanční 

investice. 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. Žádné – nevlastní akcie ani majetkové podíly 

ZPA – Engineering s.r.o. Majetkový podíl – pořizovací cena 

TOS – MET slévárna a.s. Majetkový podíl – oceněno ekvivalencí k rozvahovému dni 

ZPA MORAVIA, s. r. o. Žádné – nevlastní akcie ani majetkové podíly 

 

Ocenění a způsob účtování zásob 

Společnost Ocenění a způsob účtování nakupovaných zásob 

ZPA Pečky, a. s.       a) ve skutečných pořizovacích cenách 

      b) účtované způsobem A 

      c) pro výdej ze skladu je používána metoda FIFO ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. 

ZPA – Engineering s.r.o. 

      a) ve skutečných pořizovacích cenách 

      b) účtované způsobem A 

      c) pro výdej ze skladu je používán aritmetický průměr a v některých       

          případech skutečné pořizovací ceny 

TOS – MET slévárna a.s. 

      a) ve skutečných pořizovacích cenách 

      b) účtované způsobem A 

      c) pro výdej ze skladu je používán aritmetický průměr 

ZPA MORAVIA, s. r. o.       pořizovacími cenami, způsobem B 

 

Ocenění a způsob účtování zásob vytvořených vlastní činností 

Společnost Ocenění a způsob účtování zásob vytvořených vlastní činností 

ZPA Pečky, a. s. 

      a) ve skutečných nákladech zahrnujících přímé náklady a nepřímé      

           náklady související s výrobou 

      b) účtované způsobem A 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o.       Společnost neeviduje takové zásoby 

ZPA – Engineering s.r.o.       Společnost neeviduje takové zásoby 

TOS – MET slévárna a.s. 

      a) ve skutečných nákladech zahrnujících přímé náklady a nepřímé       

          náklady související s výrobou 

      b) účtované způsobem A 

       

ZPA MORAVIA, s. r. o. 
      a) ve skutečných nákladech zahrnujících přímé náklady a nepřímé      

           náklady související s výrobou 

 

 

 

 

 

Přepočet cizích měn na českou měnu 

Společnost Způsob přepočtu v průběhu účetního období 

ZPA Pečky, a. s. 
 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu 

účetního období aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni 

uskutečnění účetního případu. 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Při přepočtu cizích měn na slovenskou měnu používá společnost 

v průběhu účetního období aktuální denní kurz vyhlašovaný SNB ke dni 
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uskutečnění účetního případu. 

ZPA – Engineering s.r.o. 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu 

účetního období aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni 

uskutečnění účetního případu.  

TOS – MET slévárna a.s. 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu 

účetního období aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni 

uskutečnění účetního případu. 

ZPA MORAVIA, s. r. o. 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu 

účetního období aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni 

uskutečnění účetního případu. 

 

Účetní závěrky společnosti ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. vyjádřena v národní měně EUR byla pro účely konsolidace 

přepočtena do české měny kurzem ČNB platným k 31. 12. 2013. 

 

 

 

Přehled o způsobu výpočtu transformace informací z účetních závěrek účetních jednotek konsolidačního celku do položek 

konsolidované účetní závěrky 

  

Vylučování vzájemných vazeb 

Plná metoda konsolidace 

V rámci konsolidované účetní závěrky byly vyloučeny vzájemné operace mezi ovládající a ovládanými osobami navzájem.  

V případě vylučování výsledku hospodaření realizovaného z nákupů a prodejů zásob v rámci konsolidačního celku 

se v konsolidované rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztráty upravilo ocenění zásob a výnosy dosažené z prodeje zásob. 

Nákup a prodej dlouhodobého majetku v rámci konsolidačního celku byl v účetním období roku 2013 realizován. V případě, že 

marže ze vzájemného přeprodeje majetku nebyla významná, nebylo ocenění dlouhodobého majetku měněno, byl pouze upraven 

výkaz zisku a ztrát. V případě významné marže, byl dlouhodobý majetek upraven na prvotní vstupní ceny včetně přepočtu odpisů a 

úpravy výkazu zisku a ztrát. 

Při vylučování vzájemných vazeb nebylo uvažováno se zdaněním. 

 

Použití rozdílných účetních metod 

Rozdílné účetní metody jsou používány zejména v oblasti zásob. Konsolidující účetní jednotka rozhodla, že v rámci konsolidované 

účetní závěrky se nebudou v souvislosti různými účetními metodami v oblasti zásob provádět žádné úpravy (nejedná se o podstatné 

zkreslení).  

Rozdílné metody ocenění byly použity u ocenění finančních investic k rozvahovému dni, kdy jediná společnost ZPA – Engineering 

s.r.o. ponechává ocenění na úrovni pořizovacích cen s případným použitím opravných položek (v r. 2013 netvořeny opravné 

položky). Ostatní společnosti používají metodu ekvivalence k ocenění dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni. 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost, která je evidována jako finanční investice v ZPA – Engineering s.r.o. nebyla do 

konsolidace zahrnuta, nebyly z tohoto titulu provedeny žádné úpravy. Finanční investice v dlouhodobém finančním majetku 

v konsolidované rozvaze je tak vykázána v pořizovací ceně. 

 

i) Vysvětlení položek "Kladný konsolidační rozdíl" a "Záporný konsolidační rozdíl", metody 

jejich stanovení a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období 

Konsolidační rozdíl byl stanoven v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. a ČÚS č. 020 – KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKA. 

Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaného podniku a jeho oceněním podle podílové účasti 

konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu (reálná hodnota nebyla uvažována). Za den akvizice se považuje datum, od 

něhož začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad podnikem zahrnutým do sestavované konsolidované 

ÚZ. 

Pokud byl konsolidovaný podnik řídící osobou založen, konsolidační rozdíl nevzniká. V opačném případě byl konsolidační rozdíl 

vypočten a je odepisován po dobu 24 měsíců rovnoměrně. 

V případě, že k datu akvizice nebyla k dispozici účetní závěrka ovládané účetní jednotky, byla použita poslední účetní závěrka 

s tím, že výsledek hospodaření byl upraven pro potřeby výpočtu KR v poměru: počet měsíců do data akvizice/počet měsíců 

účetního období.  

 

Konsolidační rozdíly vzniklé před 1. 1. 2013 v konsolidované účetní závěrce společnosti ZPA Pečky, a.s. jsou již zcela odepsány. 

V roce 2013 vznikl nový konsolidační rozdíl u společnosti ZPA MORAVIA, s. r. o. z titulu koupě dalšího podílu v této společnosti 

(k 31. 12. 2012 vlastnila konsolidující účetní jednotka 35 % společnosti) ve výši 20 %. Společnost tak byla oproti předchozímu 
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roku zahrnuta do konsolidace plnou metodou (v předchozích letech ekvivalenční metoda). Doba odepisování byla stanovena na 24 

měsíců – viz tabulka. 

 

Konsolidační rozdíl -77

datum akvizice 1.7.2013

rok počet měsíců odpis do výnosů

2013 6 -19

2014 12 -39

2015 6 -19

celkem 24 -77

Odpisový plán

 
 

 

j) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období, za 

které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, rozčleněných podle kategorií; samostatně se 

uvede průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období u účetních jednotek 

pod společným vlivem 

Konsolidovaná ÚZ Celkem Z toho členů managamentu 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 366 11 

Osobní náklady v tis. Kč (včetně ZPA MORAVIA, s.r.o.) 129.523 13.429 

Odměny osobám, které jsou statut. orgánem, členům statut. a 

dozorčích orgánů v tis. Kč 
3.172 

Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů 

vyjmenovaných orgánů v tis. Kč 
- 

 

ZPA Pečky, a. s. Celkem Z toho členů managamentu 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 240 9 

Osobní náklady v tis. Kč 78.767 13.429 

Odměny osobám, které jsou statut. orgánem, členům statut. 

a dozorčích orgánů v tis. Kč 
852 

Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů 

vyjmenovaných orgánů v tis. Kč 
- 

 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. Celkem Z toho jednatelé 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2 1 

Osobní náklady v tis. Kč 1.197  

 

ZPA – Engineering s.r.o. Celkem Z toho jednatelé 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - - 

Osobní náklady v tis. Kč - - 

 

TOS – MET slévárna a.s. Celkem Z toho řídící orgány 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 122 0 

Osobní náklady v tis. Kč 48.048 - 

Odměny osobám, které jsou statut. orgánem, členům statut. 

a dozorčích orgánů v tis. Kč 
2.320 

 

ZPA MORAVIA, s. r. o. Celkem Z toho jednatelé 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2 1 

Osobní náklady v tis. Kč 1.511  

 

k) Výše odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě osobám, které 

jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, jakož i 
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výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků k bývalým členům vyjmenovaných orgánů, 

s uvedením úhrnu za každou kategorii 

Peněžitá plnění v tis. Kč 
Představenstvo 

jednatelé 
Dozorčí rada 

Bývalí členové 

představenstva 

a jednatelé 

Bývalá dozorčí 

rada 
Ostatní 

Životní pojištění 362 --- --- --- --- 

 

l) Výše záloh, půjček a úvěrů poskytnutých osobám, které jsou statutárním orgánem, členům 

statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních 

podmínek a jakýchkoliv splatných částek, výši všech forem zajištění, s uvedením úhrnu za 

každou kategorii 

Nejsou. 

 

 

m) Celková částka závazků, které ke dni sestavení konsolidované účetní závěrky mají dobu 

splatnosti delší než pět let a celkovou částku zajištěných závazků s uvedením povahy a formy 

tohoto zajištění 

 Závazky 

Se splatností delší než 5 let 

k rozvahovému dni 

ZPA Pečky, a. s. - 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. - 

ZPA – Engineering s.r.o. - 

TOS – MET slévárna a.s. - 

ZPA MORAVIA, s. r. o. - 

 

 Zajištěné závazky 

Zajištěné závazky, povaha 

zajištění 

ZPA Pečky, a. s. - 

ZPA PEČKY – SLOVAKIA, spol. s r. o. - 

ZPA – Engineering s.r.o. - 

TOS – MET slévárna a.s. - 

ZPA MORAVIA, s. r. o. - 

 

n) Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, popis použitého oceňovacího 

modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty, včetně 

změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich 

zaúčtování; pokud nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn reálnou hodnotou nebo 

ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky 

Ve sledovaném účetním období společnost ZPA Pečky, a.s. vlastnila k rozvahovému dni následující finanční majetek: 

Druh majetku 

Pořizovací 

cena 

v tis. Kč 

Reálná hodnota 

v tis. Kč 
Jiné ocenění v tis. Kč 

Cenné papíry 21.878 - 0 

Majetkové podíly-ZPA Slovakia 318 -   0* 

Majetkové podíly-ostatní 647 - 7.670* 

Deriváty - -163 - 

Majetek a závazky zajištěné deriváty - - - 

* ocenění po přecenění metodou ekvivalence  

Ve sledovaném účetním období společnost TOS-MET slévárna a.s. vlastnila k rozvahovému dni následující finanční 

majetek: 

Druh majetku 
Pořizovací cena 

v tis. Kč 

Reálná hodnota 

v tis. Kč 
Jiné ocenění v tis. Kč 

Cenné papíry - - - 

Majetkové podíly 686 - 0* 
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Deriváty - - - 

Majetek a závazky zajištěné deriváty - - - 

* ocenění majetkového podílu ekvivalencí k rozvahovému dni  

Ve sledovaném účetním období společnost ZPA-Engineering s.r.o. vlastnila k rozvahovému dni následující finanční 

majetek: 

Druh majetku 
Pořizovací cena 

v tis. Kč 

Reálná hodnota 

v tis. Kč 

Jiné ocenění v tis. 

Kč 

Cenné papíry - - - 

Majetkové podíly 200 - - 

Deriváty - - - 

Majetek a závazky zajištěné deriváty - - - 

 

o) Souhrnná výše finančních závazků, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, jsou-li tyto 

informace užitečné pro posouzení finanční situace; samostatně se uvedou veškeré závazky 

související s důchody a závazky mezi konsolidující účetní jednotkou a účetními jednotkami 

nezahrnutými do konsolidované účetní závěrky 

Nejsou. 

 

p) Konsolidované výnosy z běžné činnosti rozvržené podle kategorií činností a podle zeměpisných 

trhů, pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je 

organizován prodej zboží a výrobků a poskytování služeb spadajících do běžné činnosti 

 

 

 

 

q) C

h

arakter a obchodní účel transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční 

dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je 

zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace 

Takové transakce nebyly realizovány. 

 

r) Transakce, s výjimkou transakcí v rámci účetních jednotek v konsolidaci, které konsolidující 

účetní jednotka, konsolidované účetní jednotky, účetní jednotky pod společným vlivem nebo 

účetní jednotky přidružené uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, 

povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou 

nezbytné k pochopení finanční situace, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny 

za běžných tržních podmínek; informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich 

charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu 

transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci; výraz "spřízněná strana" má stejný 

význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropské unie 

Veškeré transakce, které proběhly se spřízněnými osobami, byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. 

 

s) Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské 

společnosti za účetní období  

Výnosy v tis. Kč Tuzemsko Zahraničí 

Výnosy za vlastní výrobky  299 091 144 709 

Výnosy z prodeje služeb 25 530 9 590 

Výnosy za zboží 12 596 6 491 

Ostatní výnosy za běžnou činnost 118 431 12 

Celkem za běžnou činnost 455 648 160 802 

Celkem výnosy za běžnou činnost 616 450 

Činnost Náklady v tis. Kč 

povinný audit účetních závěrek v KC 323 

jiné ověřovací služby - 

daňové poradenství - 
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Příloha: Transformační tabulky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiné neauditorské služby - 
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Zpráva nezávislého auditora 
 

Výrok nezávislého auditora ke konsolidované výroční zprávě společnosti ZPA Pečky, a.s. sestavené 

k 31. prosinci 2013 je určený pro akcionáře akciové společnosti.  

Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou, která je 

obsažena v této konsolidované výroční zprávě za rok 2013 společnosti ZPA Pečky, a.s. Za správnost výroční 

zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření 

výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.   

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 

doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl 

ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které 

popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech 

v souladu s příslušnou účetní závěrkou.  

Předložená konsolidovaná výroční zpráva obsahuje informace stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a její součástí je zpráva o podnikatelské činnosti konsolidačního 

celku a stavu majetku dle § 192 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě za rok 2013 společnosti 

ZPA Pečky, a.s. ve všech významných ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti, 

z níž byly převzaty. 
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