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1 PROFIL SPOLEČNOSTI
1.1 Historie společnosti
Historie společnosti se odvíjí od založení „tovární živnosti" v roce 1913, přes rok 1947, kdy byla
zahájena výroba vysokotlakých armatur. V roce 1951 byla společnost pod názvem Modřanské strojírny
ČKD začleněna do koncernu ČKD jako samostatný podnik.
Rokem 1958 začíná dlouholetá práce na vývoji a osvojení výroby armatur pro jadernou energetiku,
přičemž pilotními projekty byly vývoj a výroba armatur pro slovenskou jadernou elektrárnu
v Jaslovských Bohunicích, tehdy sovětskou elektrárnu Voroněž, jakož i výzkumný Ústav jaderného
výzkumu v Řeži.
V roce 1965 byl v rámci sjednocování komodit tehdejší státní podnik Modřanské strojírny integrován
do koncernu Sigma. Od roku 1979 pak společnost vyrábí pod novým názvem Sigma Modřany.
Od roku 1974 se jaderný trh významně rozšiřoval a rozsáhlý sortiment armatur, který byl dodáván pro
jaderné elektrárny s reaktory typu VVER a RBMK.
Novodobá historie společnosti se začala psát v roce 1993 založením společnosti MOSTRO a.s. Výrobky
firmy MOSTRO a.s. lze však ještě dnes nalézt pod bývalými obchodními jmény SIGMA nebo Modřanské
strojírny v elektrárnách a teplárnách po celém světě.
V této řadě změn je historicky zřejmě nejzávažnější vstup nového investora v roce 2015, čímž se
MOSTRO a.s. stalo členem skupiny ZPA Pečky Group. Začleněním společnosti MOSTRO do silné
nadnárodní výrobně-finanční skupiny zahrnující několik významných průmyslových a obchodních
společností začíná nová etapa rozvoje firmy a nový management stojí před ambiciózním cílem navázat
na úspěšnou tradici a výrazně posílit postavení firmy na klíčových trzích. V rámci integrace do nové
vlastnické struktury bylo jednak kompletně přemístěno sídlo a výrobní zázemí společnosti do nových
moderních prostor v Pečkách, které proběhlo v období posledních měsíců roku 2016 a počátkem 2017,
jednak zavedeny nové progresivní technologie v oblasti svařování a tepelného zpracování.
Společnost MOSTRO a.s. je předním českým výrobcem vysokotlakých a středotlakých armatur pro
elektrárny na fosilní paliva a speciálních armatur pro jadernou energetiku. Své výrobky tradičně
prodává zákazníkům z tuzemska a na trzích střední a východní Evropy, exportuje do Ruska, Indie a
Turecka, dále na Ukrajinu.
1.2 Výrobky
Armatury pro klasickou energetiku
Armatury pro elektrárny a teplárny na fosilní paliva, chemický průmysl jsou vyráběny v provedeních
V46, Z15, S43, L10, M22, V65, Z25 a G 30 a široké škále materiálových provedení a ve shodě s
mezinárodně uznávanými standardy dle ČSN, DIN, GOST pro provozní parametry do 600°C se světlostí
od DN 10 do DN 500.
Armatury pro jadernou energetiku
Sortiment typových označení armatur A00, A01, A101, A11, A13, A30, A43 a A45 zahrnuje širokou škálu
šoupátek, ventilů včetně zpětných, klapek do velikosti DN 800.
Tato řada armatur je již mnoho desítiletí tradičně dodávána do primárních okruhů jaderných
elektráren.
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2

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO
MAJETKU

2.1 Ekonomické výsledky
I přes pozitivní výhled předložený akcionářům na počátku roku 2018 se nepodařilo splnit očekávané
výsledky jak v oblasti tržeb plánovaných v objemu 40 mil. Kč, tak plánu hospodářského výsledku, resp.
tvorby přidané hodnoty.
Společným jmenovatelem problémů v obou jmenovaných oblastech je nedostatečnost finančních
zdrojů. Společnosti se v průběhu roku 2017 nepodařilo vypořádat veškeré své závazky související se
stěhováním do nové lokality a investicemi do úprav a zprovoznění nových prostor včetně nových
investic do strojů a zařízení. Tato negativní situace přetrvávala v podstatě až do září 2018, kdy se
podařilo získat omezené finanční zdroje na financování zakázek pro ČEZ, resp. dvou ukrajinských zakázek
většího objemu s dodací lhůtou v roce 2019. I přes přísliby akcionářů z počátku roku společnost
hospodařila bez nových půjček, resp. bankovního úvěru, což je z pohledu dalšího rozvoje společnost
neudržitelný stav.
Konečnou výši ztráty dále ovlivnil výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2018, jakož i zůstatková
hodnota majetku, který byl vyřazen.
2.2 Stav majetku a investice
Stěžejním úkolem v roce 2018 bylo dokončené fyzických inventur všech skladů včetně zatřídění a uložení
zásob.
Dalším neméně významným úkolem bylo dokončení stavebních a jiných úprav, které ovlivňovaly nejen
celkovou funkčnost hlavních pracovišť, ale i splnily požadavky a předpisy platné v oblasti bezpečnosti
práce, hygieny a ekologie.
2.3 Obchod
Klíčovými zákazníky v průběhu roku 2018 byly společnosti skupiny ČEZ, dále Unipetrol a slovenský
zástupce společnost ZPA Pečky Slovakia.
V lednu 2018 byla podepsána zastupitelská smlouva s ruským partnerem společností ESKM Moskva.
V návaznosti na podpis této smlouvy byla podepsána smlouva na dodávky armatur pro Kurskou JE
v hodnotě 44,6 mil. Kč na období let 2020 až 2021.
V průběhu druhé poloviny loňského roku se podařilo navázat obchodní spojení s novým zástupcem na
ukrajinském trhu. Výsledkem vzájemné spolupráce byl podpis dvou smluv na dodávky náhradních dílů
pro dvě ukrajinské jaderné elektrárny v objemu 15 mil. Kč s termín plnění první čtvrtletí 2019.
Celkový tržby v úrovni 24,6 mil. Kč, které poklesly ve srovnání s rokem 2017 o 17 %, negativně ovlivnila
jednak finanční situace společnosti, jednak nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v obrobně,
protože se v nové lokalitě nepodařilo získat pracovníky v nové lokalitě.
2.4 Integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí
Společnost MOSTRO a.s. v září 2018 zdárně zvládla prodlužovací audit systému řízení kvality dle nově
upravené normy ČSN EN ISO 9001:2015 a environmentálního managementu podle ČSN EN ISO
14001:2004, certifikaci zajišťovala společnost TÜV NORD.
Prodloužení certifikace PED dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. v nové lokalitě se podařilo zajistit ve
druhé polovině loňského roku.
Akciová společnost MOSTRO a.s. chápe integritu ekonomických a environmentálních aktivit jako
jedinou cestu k dosažení udržitelného rozvoje.

3 OBECNÉ ÚDAJE
Společnost:
Sídlo k 31. 12. 2017:
Sídlo od 20. 3. 2018:
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289 11 Pečky
Právní forma:
akciová společnost
Hlavní předmět činnosti:
výroba armatur pro energetiku a chemii
Ostatní předměty činnosti:
servis a údržba průmyslových armatur
výroba a montáž tlakových zařízení
obchodní živnost v oboru armatur
Datum vzniku společnosti:
29. 3. 1993
Informace o stavu zaměstnanců: průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2018 činil 23,
k 31.12.2017 činil 25.

4 Organizační struktura
4.1 Popis organizační struktury a změny během uplynulého období

4.2 Statutární orgány k 31. 12. 2017
Předseda představenstva:
TOMÁŠ POSPÍŠIL
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
BOHUMIL VEJVODA
členové dozorčí rady:
TOMÁŠ POSPÍŠIL jr.
Smluvní dohody mezi akcionáři, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na
základním kapitálu, nebyly v hodnoceném období uzavřeny. Vztahy jsou popsány ve zprávě
o propojených osobách, která je součástí výroční zprávy.

5 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE
Od rozvahového dne nedošlo k významným událostem, které by mohly podstatným způsobem ovlivnit
ekonomickou situaci podniku.

6 CÍLE 2019 A STRATEGICKÉ ZÁMĚRY
1) Zajistit celkové tržby z vlastní činnosti v objemu 60 mil. Kč.
2) Dosáhnout kladný výsledek hospodaření min. 5 mil. Kč.
3) Zajistit finanční zdroje pro financování činnosti společnosti odpovídající plánovaným výkonům.
4) Získat funkční zastoupení na ruském a ukrajinském trhu.
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5) Získat kvalifikované pracovníky do obrobny a montáže v souladu se střednědobou koncepcí rozvoje
společnosti.

7 INFORMACE V ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přílohou Výroční zprávy je Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 a příloha k účetní závěrce.

8 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE (v tis. Kč)
Hlavní ukazatele

K 31. 12. 2017

K 31. 12. 2018

43 395

28 636

280

-10 655

3 778

3 909

Oběžná aktiva

70 711

71 727

Vlastní kapitál

14 856

4 202

Cizí zdroje

60 216

71 402

Osobní náklady

15 108

13 292

Průměrná mzda (Kč/měs.)

31 002

34 409

Obrat
Hospodářský výsledek
Dlouhodobý majetek

V Pečkách dne 28. 6. 2019

TOMÁŠ POSPÍŠIL
Předseda představenstva
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