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1 OBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Obecné vysvětlivky 
Příloha obsahuje významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace z hlediska 
externích uživatelů. 
 

Účetnictví účetní jednotky 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, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 
 

Účetnictví bylo vedeno a účetní závěrka byla vypracována na principu respektování obecných účetních 
zásad, především zásady účtování ve věcné a časové souvislosti, zásady o oceňování majetku 
historickými cenami s použitím závazných způsobů ocenění k rozvahovému dni při dodržení zásady 
opatrnosti. 
 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč), pokud není dále uvedeno 
jinak. 

1.2 Použité termíny a zkratky 
Rozvahový den:     31. 12. 2016 
Předcházející rozvahový den:    31. 12. 2015 
Účetní (běžné) období:     1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
Předcházející (minulé) účetní období:   1. 11. 2015 - 31. 12. 2015 
Okamžik sestavení účetní závěrky:  Datum připojení podpisového záznamu statutárního 

orgánu účetní jednotky 
Podnik, společnost:    Obchodní společnost, účetní jednotka 
OR:      Obchodní rejstřík 
VH:      Výsledek hospodaření 
-, x, nevyplněno: Netýká se účetní jednotky, nebylo účtováno, 

neaplikovatelné 

1.3 Založení a charakteristika společnosti 
Název společnosti:  MOSTRO a.s. 
Právní forma:    akciová společnost 
Datum vzniku společnosti:  29. 3. 1993  
Sídlo účetní jednotky: Komořanská 1900 / 63 
                                  143 14 Praha 4 - Modřany                                
IČ:    49 24 00 13  
Rozhodující předmět činnosti:  Výroba armatur pro energetiku a chemii 
Základní kapitál:  160 mil. Kč 

1.4 Vlastnická struktura společnosti 

Název právnické / fyzické osoby 

Výše podílu (v %) 

2016 2015 

1. Cast Iron Foundry s.r.o., Plotiště nad Labem 51 % 100 % 

1. Energoexport s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 49 % 0% 

 



Příloha k řádné účetní závěrce k 31.12. 2016 
 
 
 5/15  

1.5 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 
V průběhu roku nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech společnosti. 

1.6 Organizační struktura společnosti 
K 31. 12. 2016 měla organizační struktura následující podobu:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Představenstvo a dozorčí rada společnosti 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám v představenstvu ani ke změnám v dozorčí radě společnosti 

 31.12.2016 31.12. 2015 

   

Členové představenstva 
TOMÁŠ POSPÍŠIL  

 
TOMÁŠ POSPÍŠIL  
den vzniku členství 31.7.2015 

Předseda dozorčí rady 
BOHUMIL VEJVODA 
        

BOHUMIL VEJVODA 

den vzniku členství 31.7.2015 

Členové dozorčí rady 
TOMÁŠ POSPÍŠIL 
         

TOMÁŠ POSPÍŠIL 
den vzniku členství 31.7.2015 

 
JANA ŠINDELÁŘOVÁ 

 
JANA ŠINDELÁŘOVÁ 
den vzniku členství 31.7.2015 

2 ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 

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 a Českými účetními standardy pro podnikatele. 
 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku, zásadu účtování ve 
věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách. 



Příloha k řádné účetní závěrce k 31.12. 2016 
 
 
 6/15  

2.1 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek 
2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Ocenění 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč v 
jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok při respektování principu významnosti a 
věrného a poctivého zobrazení majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, 
která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související. Nehmotný majetek, který není v naší 
společnosti považován za dlouhodobý, se při pořízení zahrne přímo do nákladů jako poskytnutí služeb. 
Od pořizovací ceny ve výši 5.000,- Kč je sledován v operativní evidenci a podléhá inventarizaci. 
 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40.000,- Kč v 
jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý hmotný majetek je 
oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s 
pořízením související.  
 

O hmotném majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který není dle interních směrnic 
považován za dlouhodobý, se účtuje jako o zásobách. Takovýto majetek v pořizovací ceně od 5.000,- Kč 
se sleduje v operativní evidenci a podléhá inventarizaci. 
 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
40.000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku. 
 

Účetní odpisy 
Účetní jednotka stanovila způsob účetního odpisování dlouhodobého majetku na základě zařazení do 
účetní odpisové skupiny: 

Skupina Použije se pro: 

1 SW, HW, měřidla, kancelářská zařízení, vybavení, osobní a nákladní automobily 

2 ostatní stroje, energetické a hnací stroje a zařízení 

3 
pece a vysoušecí jednotky, mostové jeřáby, kontejnery, trafostanice, kompresory a vzduchotechnická 
zařízení 

4 technologické rozvody 

5 budovy, haly a stavby 

 

Pro každou účetní skupinu se použije individuální odpisový plán: 

Kategorie % pořizovací ceny 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok Další 

1 Skup. 1 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

2 Skup. 2 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

3 Skup. 3 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

4 Skup. 4  3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

5 Skup. 5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 
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2.1.2 Zásoby 
Ocenění  
Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami.  
 

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících 
(náklady na přepravu, provize atd.).  
 

Vlastní výroba je oceněna úplnými vlastními náklady, jejichž ocenění vychází z informačního systému.  
 

Základem pro ocenění je zpracování technologického postupu a rozpočtu, který má tyto položky: 
materiál, mzdy, kooperace (nakupované, externě prováděné výkony) a výrobní režie. V průběhu 
zpracování zakázky jsou materiálové náklady a kooperace oceňovány pořizovací cenou.  
 

Způsob tvorby opravných položek 
Při tvorbě opravných položek byl zvažován stav k 31. 12. 2015, resp. k období reorganizace. V průběhu 
roku 2016 nedošlo ke změnám ve výši  opravných položek. 
 

2.1.3 Pohledávky 
Ocenění 
Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté postoupením se oceňují pořizovací 
cenou. 
 

Způsob tvorby opravných položek 
Hodnota nedobytných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek. V souladu se zákonem 
o rezervách tvoří společnost zákonné opravné položky.  
 

2.1.4 Úvěry a půjčky 
Společnost nemá k rozvahovému dni žádné bankovní úvěry. Společnost sjednala tři dlouhodobé 
zápůjčky v úhrnné výši 38,942 470,- Kč.  
 

2.1.5 Rezervy 
Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí náklady (ztráty) známé k datu účetní závěrky. Rezervy jsou 
vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak 
není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Zůstatek rezerv představují rezervy na 
nevyčerpanou dovolenou. 

2.2 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 
Pro ocenění majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu používá společnost v souladu s 
ustanovením § 24 zákona o účetnictví pevný měsíční kurs platný k prvnímu pracovnímu dni měsíce. 
Realizované kursové zisky a ztráty byly účtovány do výnosů, resp. nákladů běžného roku.  
 

K okamžiku sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2016 byly pohledávky, závazky, ceniny a finanční 
výpomoci vyjádřené v cizí měně přepočítány kursem devizového trhu vyhlášeným ČNB dne 31. 21. 2016. 
 

Kursové rozdíly vzniklé z přepočtu pohledávek, závazků, cenin a finančních výpomocí k okamžiku 
sestavení účetní závěrky byly proúčtovány na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních 
výnosů. 
 

2.3 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 
Leasingové splátky vyplývající ze smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najatého majetku jsou 
účtovány rovnoměrně do období, s nímž věcně a časově souvisejí.  

2.4 Daně 
Odložená daň 
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O odložené daňové pohledávce s přihlédnutím k zásadě opatrnosti k 31.12.2016 nebylo účtováno, neboť 
uplatnitelnost odložené daňové pohledávky v dalších letech je nejistá. Změny způsobu oceňování, 
postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu  období nebyly. 

2.5 Výnosy 
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují 
pohledávky za výrobky, zboží a služby poskytnuté v průběhu zdaňovacího období, po odečtení slev.  
Tržby z prodeje zboží a výrobků jsou zaúčtovány dle data uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.6 Mimořádné náklady a mimořádné výnosy 
Účetní jednotka neúčtovala k 31. 12. 2016 žádné položky mimořádných výnosů nebo nákladů. 

2.7 Podstatné změny proti předcházejícímu účetnímu období 
Účetní jednotka nevytvořila další opravné položky k zásobám a nedokončené výrobě v minulém období. 

3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

3.1 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 
Společnost nemá k 31. 12. 2016 pohledávky za upsaný vlastní kapitál. 

3.2 Dlouhodobý majetek 
3.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

 
Minulé 
období 
 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Běžné 
období 

Běžné 
období 

Software 3 566 3 566 3 539 3 557 27 9 0 0 

Ocenitelná práva 235 235 235 235 0 0 0 0 

Výzkum a vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní DNM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 3 801 3 801 3 774 3 792 27 9 0 0 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů k 31. 12. 2016 činily 18 tis. Kč. 
Drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze (např. jednorázové nákupy antivirových programů 
apod.) nemá významnou hodnotu. K dlouhodobému nehmotnému majetku nejsou tvořeny žádné 
opravné položky. 
 

3.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Běžné 
období 

Běžné 
období 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stavby 609 0 436 0 173 0 0 609 
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Movité věci a soubory 69 807 42 758 68 631 41 844 1 166 914 47 27 174 

Jiný DHM 11 630 11 630 11 112 11 323  519 307 0 0 

Nedokončený DHM 0 885 0 0 0 885 885 0 

CELKEM 82 046 55 273 80 268 53 167 1 858 2 105 932 27 783 

 

Významné položky hmotného majetku 
Společnost nepořizovala v roce 2016 významné položky hmotného majetku. 
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2016 činily 440 tis. Kč . 
Společnost nevlastní žádný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví. 
 

3.2.3 Majetek zatížený zástavním právem  
Společnost nemá k 31. 12. 2016 dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek zatížený zástavním právem. 

3.3 Dlouhodobý finanční majetek  
Účetní jednotka nedrží jiné dlouhodobé cenné papíry a podíly. 

3.4 Zásoby 
Významné skutečnosti týkající se zásob 
V porovnání s r. 2015 nedošlo k významnějšímu  snížení objemu zásob na skladě.   

3.5 Pohledávky 
3.5.1 Pohledávky z obchodních vztahů 
Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů (brutto, tis. Kč) 
 

 Celkem 
Do 

splatnosti 
Po splatnosti 

 1 - 30  31 - 90 91 - 180  181 - 360  > 360                 

Dlouhodobé 
pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé 
pohledávky 
(tuzemsko) 

1 494 824 615 25 30 0 0 

Krátkodobé 
pohledávky 
(zahraničí) 

12 723 5 901 892 0  4 592 1 338 

Ostatní 
pohledávky (firmy 
v konkurzu) 

27 042 0 0 
 

0 
 

0 0 27 042 

Ostatní 
krátkodobé 
pohledávky  

1 519 1 519 0 0 0 0 0 

CELKEM 42 778 8 244 1 507 25 30 4 592 28 380 
       

Společnost postupuje při tvorbě OP k pohledávkám primárně podle věkové struktury pohledávek. Při 
vzniku mimořádných skutečností (např. i na základě informace o insolvenčním řízení odběratele apod.) 
účtuje o OP na základě odhadu reálné hodnoty pohledávky. Celková výše vytvořených opravných 
položek k pohledávkám v roce 2016 činila 27 977 tis. Kč. 
 

3.5.2 Ostatní informace k pohledávkám 
Společnost k 31. 12. 2016 poskytla dodavatelům krátkodobé zálohy v úhrnné výši 1.413 tis. Kč. 
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3.6 Dohadné účty aktivní 
Společnost v aktuálním účetním období účtovala na účtu dohadných účtů aktivních celkovou částku 
0 tis. Kč.  

3.7 Krátkodobý finanční majetek 
Společnost k 31. 12. 2016 nevlastní krátkodobé cenné papíry ani podíly.   

3.8 Časové rozlišení 
Na účtech nákladů příštích období bylo k datu 31. 12. 2016 účtováno ve výši 516 tis. Kč a na účtu příjmy 
příštích období 15 tis. Kč. 

3.9 Vlastní kapitál 
3.9.1  Změny vlastního kapitálu 
Rozdělení zisku minulého účetního období (v tis. Kč): 

Položka 2015 Částka 

Výsledek hospodaření minulého účetního období (+ zisk, - ztráta) -3 425 

Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu 0 

Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů 0 

Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let 0 

Tvorba (-) nebo úhrada (+) neuhrazené ztráty minulých let 0 

Výplata dividend 0 

 

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

Vlastní kapitál Minulé účetní období Běžné účetní období 

Základní kapitál 160 000 160 000 

Zákonný rezervní fond 0 0 

Statutární a ostatní fondy 0 0 

Nerozdělený zisk minulých let 176 062 176 062 

Neuhrazená ztráta minulých let -299 091 -319 453 

Jiný výsledek hospodaření minulých let -16 937 0 

Výsledek hospodaření běžného období -3 425 -2 033 

CELKEM Vlastní kapitál  16 609 14 576 

 

3.9.2 Akcie a základní kapitál 
Akcie společnosti 
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Bylo vydáno celkem 160 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč.  

3.10 Rezervy 
Společnost tvoří rezervy na nevyčerpanou dovolenou. K 31. 12. 2016 činí zůstatek 546 tis. Kč. 

3.11 Závazky 
3.11.1   Závazky z obchodních vztahů 
Na účtech krátkodobých závazků z obchodních vztahů byl k 31. 12.2016 vykázán zůstatek ve výši 9 633 
tis. Kč, k 31.12.2015 to činilo 4 205 tis. Kč. 
 

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů v období k 31.12.2016 ani k 31.12.2015 účetní jednotka 
nevykazovala. 
 

3.11.2  Věková struktura závazků z obchodních vztahů 
Věkovou strukturu závazků z obchodních vztahů shrnuje tabulka: 

KATEGORIE CELKEM VE SPLATNOSTI 

PO SPLATNOSTI  (počet dní) 

 1 - 30  31 - 90 91 - 180  181 - 360  > 360                 

Závazky 
(tuzemsko) 9 633 1 545 2 305 2 136 821 1 833 992 

Závazky (zahraničí) 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 9 633 1 545 2 305 2 136 821 1 833 992 

        

3.11.3 Závazky – ovládající osoba  
Vůči výhradnímu vlastníkovi, společnosti Cast Iron Foundry s.r.o., eviduje účetní jednotka 
k 31. 12. 2016 jako závazky z obchodního styku závazky z titulu úroků z poskytnutých zápůjček ve výši 
3 722 tis. Kč.  
Krátkodobé závazky evidované k 31. 12. 2016 za spřízněnou společností Cast Iron Foundry z titulu 
poskytnutých zápůjček činí v úhrnné výši Kč 36.821 tis. Kč. 
 

3.11.4 Závazky vůči státu a institucím SZ a ZP 

Závazek 
K 31.12 

2015 celkem 
Z toho splatné 

K 31.12.2016 

celkem 

Z toho 

splatné 

Pojistné na sociální zabezpečení 1 318 903 1 000         669 

Pojistné na zdravotní pojištění 565 387 1 209 1 067 

Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění celkem 
1 883 1 290 2 209 1 736 

Daň z příjmů PO 0 0 0 0 

Daň z příjmů FO 507 355 733 550 

Daň z přidané hodnoty 0 0 -560 -62 

Ostatní daně               4 3          6      0 

Daňové nedoplatky celkem 511 358 179 488 
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CELKEM 2 394 1 648 2 388 2 224 

 

3.11.5 Přijaté zálohy 
Na účtech přijatých záloh společnost nevykazuje žádné přijaté zálohy. 
 

3.11.6  Dohadné účty pasivní 
Na dohadných účtech pasivních bylo k 31. 12. 2016 zaúčtováno celkem 16 tis. Kč.  
 

3.11.7   Ostatní informace k obchodním závazkům a závazkům vůči zaměstnancům 
Společnost nemá k 31. 12. 2016 závazky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění.  
 

Společnost neměla k 31 12. 2015 žádné závazky nevykázané v rozvaze, s výjimkou závazků 
z leasingových smluv. 
 

Společnost má k 31. 12. 2016 závazky k zaměstnancům z titulu prosincových mezd včetně odstupného 
ve výši  1.135 tis. Kč.  
 

3.12  Bankovní úvěry a dluhopisy 
Společnost nemá k 31. 12. 2016 žádné bankovní úvěry ani emitované dluhopisy. 

3.13 Časové rozlišení 

Časové rozlišení K 31. 22. 2015 K 31. 12. 2016  

Výdaje příštích období 302 392  

Náklady příštích období 69 516  

Příjmy příštích období 13 16  

CELKEM 384 924  

 

Výdaje příštích období byly zúčtovány k běžným provozním nákladům zúčtovaným v následném 
účetním období.  

3.14 Odložená daň 
O odložené daňové pohledávce nebylo z důvodů opatrnosti účtováno. 

3.15 Náklady běžné činnosti 
V tabulkách jsou uváděny významné položky nebo změny ve výši jednotlivých položek: 

Číslo syntetického účtu Komentář K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016 

544 Smluvní úroky z prodlení 
nesplnění podmínek smlouvy, pozdní 
úhrady 

0 0 

545 Ostatní úroky z prodlení penále, včetně dohadných položek 0 287 

546 Odpis pohledávek daňový i nedaňový 0 86 

548 Ostatní provozní náklady zákonné pojištění úrazu a nemoci  35 130 

548 Ostatní provozní náklady pojištění majetku a odpovědnosti 0 96 
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548 Ostatní provozní náklady Ostatní 0 53 

548 Náklady nedaňové Ostatní 0 0 

549 Manka a škody inventarizační rozdíly 406 172 

588 Mimořádné náklady dohody o narovnání 0 0 

 CELKEM   441 824 

 

Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti 
a komplexních nákladů PO 

Účet Tvorba Zúčtování Celkem 

Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních 
předpisů 

552 0 0 0 

Tvorba a zúčtování rezerv na důchody a podobné 
dávky 

553 0 0 0 

Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 554 10 0 10 

Tvorba a zúčtování komplexních nákladů PO 555 0 0 0 

Tvorba a zúčtování zákonných OP v provozní činnosti 558 -401 0 -401 

Tvorba a zúčtování ostatních OP v provozní činnosti 559 -76 0      -76 

 CELKEM   -467 0 -467 

 

 Číslo syntetického účtu VZZ Komentář K 31.12.2015 K 31.12.2016 

562 Úroky  ř.43 
úroky z půjček, z účelových 
úvěrů 

190 2 604 

563 Kurzové ztráty ř.45 
zahrnuje přecenění 
k rozvahovému dni 

164 30 

568 Ostatní finanční náklady ř.45 
poplatky za bankovní záruky, 
bankovní poplatky 

173 68 

3.16 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 

Hlavní činnosti 

K 31.12.2015 K 31.12.2016 

Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem 

Prodej vlastních výrobků -  
prům. armatury a jejich části 

22 0 22 24 864 792 25 656 

Tržby za prodej služeb  84 0 84 1 468 0 1 468 

Prodej majetku a materiálu 0 0 0 2 872 12 173 15 045 
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Ostatní provozní výnosy 891 0 891 1 878 0 1 878 

CELKEM 997 0 997 31 082 12 965 44 047 

Prodané výrobky jsou dodávány včetně atestů a zkoušek, tak aby byly splněny bezpečnostní a 
hygienické předpisy a normy. 

3.17 Výnosy a příjmy z dotací 
Společnost se k 31. 12. 2016 nezúčastnila žádných projektů jako příjemce dotací a účelových podpor ze 
státního rozpočtu nebo dotačních programů EU. 

3.18 Derivátové finanční nástroje 
Účetní jednotka neúčtuje o finančních derivátech, určených k obchodování nebo o zajišťovacích 
finančních derivátech.  

3.19 Půjčky a úvěry  
Společnost nemá k 31. 12. 2016 žádné závazky z bankovních úvěrů.  

3.20 Osobní náklady a počet zaměstnanců 
Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za účetní období 2015 
v porovnání s hodnotami k datu 31. 12. 2016 jsou následující: 

Položka 

Zaměstnanci 
celkem 

Z toho řídicích 
pracovníků 

Minulé 
Období 

K 31.12.2016 
 

Minulé 
období 

K 31.12.2016 
 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 44 39 2 4 

Mzdové náklady 1 347 15 030 47 2 086 

Odměny členům statutárních orgánů společnosti 0 0 0 0 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení 448 4 818 8 689 

Sociální náklady 8 313 0 0 

CELKEM Osobní náklady   1 803  20 161 55 2 775 

 

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.  

3.21 Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění vlastníkům a orgánům společnosti 
Vlastníkům, členům dozorčí rady, členům představenstva ani managementu nebyly k 31. 12. 2016 
poskytnuty žádné půjčky, úvěry či jiná plnění. 

4 VÝZNAMNÉ POLOŽKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ 

Žádné další významné položky neuvedené v účetnictví nebyly evidovány. 
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5 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Společnost přijala opatření nutná k dodržení principu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Základním 
opatřením je přestěhování sídla společnosti do nových prostor v Pečkách, které jsou z pohledu 
provozních nákladů a bezpečnosti práce optimální, dále prodej zbytného majetku a nákup nových 
technologií. Neméně významným opatření je uzavření zastupitelské smlouvy s ruským partnerem a 
návazně aktivní účast v tendrech. 
Zázemí společnosti bylo k 30. 4. 2017 kompletně přestěhováno do nové lokality v Pečkách. 
V listopadu 2017 společnost pro novou lokalitu získala statut tzv. kvalifikovaného dodavatele pro 
skupinu firem ČEZ s platností do 30. 11. 2019. 

6 OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 

Informace o oblasti ochrany životního prostředí 
Prodané výrobky jsou dodávány včetně atestů a zkoušek tak, aby byly splněny všechny bezpečnostní 
předpisy a normy. Společnost věnuje pozornost oblasti environmentálních dopadů, které by mohly být 
vyvolány působením podnikových činností, zboží a služeb na životní prostředí.  
Činnost společnosti není z hlediska negativních ekologických vlivů významně zátěžová. Pro oblast 
životního prostředí jsou přijímána opatření k zajištění dodržování platné legislativy, vůči společnosti 
nebyly v průběhu účetního období uplatněny sankce, je postupováno tak, aby nedošlo k nežádoucím 
vlivům na složky životního prostředí a byly eliminovány dopady případných budoucích závazků. 
 

Informace o výzkumu a vývoji 
Společnost k 31. 12. 2016 nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj. 
 

 
 
V Praze dne 21. 12. 2017 
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