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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
V průběhu loňského roku došlo k zásadní revizi střednědobé koncepce rozvoje společnosti z roku 2018,
a to z důvodu názorového rozchodu akcionářů, kteří původní koncepci přestali podporovat již
v průběhu roku 2018, což se negativně projevilo zejména v obchodní oblasti, kdy se ani v rámci
tříletého exklusivního období nepodařilo získat plánovaný objem zakázek na ruském trhu, resp. pro
projekty realizované společností ROSATOM v Indii a Turecku. Navíc došlo ke stornování kontraktu pro
Kurskou JE v objemu 2,1 mil. € s termíny realizace 2021 až 2023, protože akcionáři oproti původnímu
příslibu odmítnuli podílet se na financování zakázky.
Dlouhodobě zásadním problémem je zajištění provozního financování. Společnost je zatížena dluhovou
službou ve výši 36 mil. Kč z doby reorganizace, která proběhla v roce 2015 a která měla být předmětem
kapitalizace v lednu 2019. Veškeré aktivity je společnost fakticky donucena financovat z provozního
cash flow, které je s ohledem na průběžnou dobu výroby a nedostatečnou tvorbu provozního zisku
dlouhodobě napjaté.
Mezi významné skutečnosti patřilo úmrtí jediného člena představenstva v listopadu 2019, přičemž nový
člen představenstva byl zvolen až v průběhu března 2020.
Nesplněným cílem byla dále opatření v personální oblasti, konkrétně se v nové lokalitě nepodařilo
zajistit další zaměstnance v klíčových pozicích za účelem navýšení vlastních výrobních kapacit, jakož i
náhrady za zaměstnance, kteří se nacházejí v předstihovém řízení nebo jsou již v důchodovém věku a
pokračují v práci také na základě dohod o pracovní činnosti.
Plán tržeb v úrovni 40 mil. Kč byl splněn na 91 %, přičemž úhrn tržeb v roce 2019 činil 36,5 mil. Kč, což
se návazně projevilo i v oblasti nižší tvorby zisku oproti původnímu předpokladu. Ve srovnání s rokem
2018 činil meziroční nárůst tržeb 48,4 %.
Pozitivních výsledků bylo dosaženo v oblasti vývozu náhradních dílů na Ukrajinu, objem nepřímého
exportu do tohoto teritoria činil 14,3 mil. Kč, dále v oblasti přípravy technických podmínek a zahájení
certifikačního procesu pro dodávky armatur na zmíněný trh, což zajišťuje naše smluvní ukrajinská
technická kancelář. Společnost v průběhu roku 2019 úspěšně absolvovala kontrolní a prodlužovací
audity provedené dle norem ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, dále předpisů PED
2014/68/EU a vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb., jakož i obhájila statut kvalifikovaného dodavatele pro
skupinu ČEZ.
V průběhu loňského roku se s mnohaměsíčním zpožděním konečně podařilo uvést do plnohodnotného
provozu všechna pracoviště a dokončit základní spořádání skladových zásob a pozornost bude dále
věnována kultuře bezpečnosti.
2.2 Stav majetku a investice
Stěžejním úkolem v roce 2019 bylo dokončené fyzických inventur skladu polotovarů a nakupovaného
materiálu v rámci inventarizace majetku společnosti k 30. 11. 2019. Inventury byly dokončeny v únoru
2020.
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. Do oprav společnost investovala 463 tis. Kč.
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V průběhu roku 2019 byl v souladu s investičním plánem pořízen investiční majetek v hodnotě 824 tis.
Kč a nářadí v hodnotě 254 tis. Kč.
2.3 Obchod
Klíčovými zákazníky v průběhu roku 2019 byly společnosti skupiny ČEZ, sesterská společnosti ZPA Praga
Hrádek prostřednictvím které byl realizován export na Ukrajinu, dále Unipetrol, Škoda JS a slovenský
zástupce společnost ZPA Pečky Slovakia.
2.4 Integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí, oblast BOZP
Společnost MOSTRO a.s. v říjnu 2019 úspěšně absolvovala kontrolní a prodlužovací audit systému
řízení kvality dle nově upravené normy ČSN EN ISO 9001:2015 a environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:2015, certifikaci zajišťovala společnost TÜV NORD.
Koncem listopadu 2019 provedla společnost ČEZ jako auditor zákaznický audit se zaměřením na
posouzení a prověření shody s požadavky Atomového zákona č. 263/2016 Sb., vyhlášky SÚJB č.
408/2016 Sb., požadavků vyhlášky SÚJB č. 358/2016. Společnost MOSTRO a.s. obhájila statut
kvalifikovaného dodavatele skupiny ČEZ.
V říjnu 2019 rovněž proběhla kontrola Krajské hygienické stanice dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, a to bez výhrad.
Akciová společnost MOSTRO a.s. chápe integritu ekonomických a environmentálních aktivit jako
jedinou cestu k dosažení udržitelného rozvoje.

3 OBECNÉ ÚDAJE
Společnost:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Hlavní předmět činnosti:
Ostatní předměty činnosti:

Datum vzniku společnosti:
Stav kmenových zaměstnanců:

MOSTRO a.s.
tř. 5. května 166
289 11 Pečky
akciová společnost
492 40 013
výroba armatur pro energetiku a chemii
servis a údržba průmyslových armatur
výroba a montáž tlakových zařízení
obchodní živnost v oboru armatur
29. 3. 1993
průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2019 činil 23

4 Organizační struktura
4.1 Statutární orgány k 31. 12. 2019
Člen představenstva:
Tomáš POSPÍŠIL do 5. 11. 2019
Ing. Jan BULÍČEK od 18. 3. 2020
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
členové dozorčí rady:
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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.
4.2 Popis organizační struktury a změny během uplynulého období
Pře dstave nstvo
Jednočlenné představenstvo
T omáš Pospíšil

IWE
110

OÚ

O bchodní úse k

VÚ

200

T omáš Mašanský

O BCH
210

NAK
220

SKL
230

KO O
240

DO P
250

Výkonný ře dite l

100

Výkonný ředitel
Ing. Miloš Ondráček

Svařovací inž e nýr
Svařovací inženýr
Ing. Jan Křen

Výrobní úse k

Obchodní ředitel

VŘS

PV
120

TÚ

300

Miroslav Dotzauer

400

Technická příprava výroby

PAM

Vedoucí T PV
Ing. Petr Suda

520

O BR

Sklady
Skladník

SVA

MO N

Dopravní provoz

ZKU

Správce vozového parku

Jan Konárek

340

350

pověřen Ing. M. Ondráček

420

Nákup
Ved. nákupu
Ing. Ilja Glybovskij

Koope race
Kooperant
pověřen T .

500

TPV

410

Svařovna
Mistr
Martin Stejskal

Montáž
Mistr
pověřen M. Dotzauer

Zkuše bna
Ved. zkušebny
pověřen M. Dotzauer

OTG

421

Te chnologie
Správce kusovníků
Slavomír Ševčík

ÚŘJ

Úse k říz e ní jakosti

600

Jaroslav Říha

Vedoucí ÚŘJ

Ředitel ekonomiky a inf. s.

ÚČT

KO N

Ved. VDK
pověřen Ing. P. Suda

330

Ekonomika
a informační soustava

ÚEIS

Konstrukce
Ved. konstrukce
Bc. Radek Kopecký

Výrobně dispečerská kancelář

310

pověřen Ing. I. Gly bovskij

Asistentka
Radka Navrátilová

Bc. Daniel T omáš

VDK

O brobna
Mistr
pověřen M. Vošahlík

Sekretariát výkon.řed.

130

T echnický ředitel

O bchod
Ved. Obchodu
pověřen T .

320

Jaroslav Říha

SVŘ

Te chnický úse k

Výrobní ředitel

Představitel ved. pro IMS

P ředstavitel ved. pro IMS

510

CO N
530

MGSW

Metalurgie a svařování

VS

422

Svařovací technolog
Karel Dufek

540

IT
550

Účtárna
Hlavní účetní
Alena Černá

O TK

Práce a mz dy
Mzd.účet.,personalist
Radka Navrátilová

MET

Controlling
Controller

DEF

Vnitřní služ by
Ved. vnitřní služby
pověřen J. Práger

DO K

610

620

Kontrola kvality
Ved. OT K
Bc. Josef Krpal

Me trologie
Vedoucí metrolog
Josef Cahel

De fe ktoskopie

630

640

Dokume ntace
Dokumentarista
Filip T oušek

Informatika
Správce IT
T omáš Buldra

Žádné zásadní změny na úrovni členů vrcholového vedení společnosti neproběhly.

5 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE
Od rozvahového dne došlo k volbě nového člena představenstva Ing. Jana Bulíčka se vznikem členství od
18. 3. 2020.
Další významnou skutečností bylo zamítnutí zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné
hromady z 22. 1. 2019 Městským soudem v Praze v únoru 2020.
K datu sestavení výroční zprávy nebyla společnost významně postižena negativními efekty pandemie
coronaviru COVID-19. Budoucí vývoj tržeb pak bude záležet na rychlosti oživení ekonomiky a vládních
opatření v oblasti státních investic.

6 CÍLE 2020 A STRATEGICKÉ ZÁMĚRY
1) Zajistit celkové tržby z vlastní činnosti v objemu min. 42 mil. Kč.
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2) Dosáhnout kladný výsledek hospodaření min. 3,5 mil. Kč.
3) Zajistit finanční zdroje pro provozní financování společnosti od bankovní instituce v objemu
odpovídajícím dvouměsíčním tržbám.
4) Dokončit výrobkovou certifikaci na ukrajinském trhu.
5) Obsadit funkci metrologa jako náhradu za dlouhodobě nemocného pracovníka.
6) Zajistit funkci IWT kmenovým zaměstnancem.
7) Získat kvalifikované pracovníky do obrobny a montáže v souladu se střednědobou koncepcí rozvoje
společnosti.
8) Realizovat investiční akce v souladu s dlouhodobým plánem.

7 INFORMACE V ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přílohou Výroční zprávy je Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 a příloha k účetní závěrce.

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

K 31. 12. 2019

K 31. 12. 2018

Tržby z prodeje výrobků a služeb

36 512

24 609

Čistý obrat

39 390

28 636

507

-8 708

Hospodářský výsledek před zdaněním

-350

-10 655

Dlouhodobý majetek

4479

3 909

Oběžná aktiva

68 582

71 727

Vlastní kapitál

3 852

4 202

Cizí zdroje

69 205

71 402

Osobní náklady

13 281

13 292

Průměrná mzda (Kč/měs.)

34 892

34 409

Provozní hospodářský výsledek

V Pečkách dne 8. 6. 2020

Ing. Jan B U L Í Č E K
Člen představenstva
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