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1. Obecné údaje 

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 společnosti a z dalších podkladů, které má společnost k dispozici. 

2. Povinné údaje 

2.1.  Informace podle § 18 odst. 3 zákona 

Obchodní firma: MOSTRO a.s. 

Sídlo: Tř. 5. května 166 

Identifikační číslo osoby: 49240013 

Informace o zápisu ve veřejném rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1946 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 

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

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a 
nádob na plyny, výroba armatur 

Rozvahový den/okamžik ke kterému se UZ sestavuje: 31. 12. 2019 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 8. 6. 2020 

2.2.  Organizační struktura společnosti 
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2.3.  Statutární orgány společnosti 

Člen představenstva 
TOMÁŠ POSPÍŠIL  
den vzniku členství 11. 7. 2016, zánik členství 5. 11. 2019 

Člen představenstva 
ING. JAN BULÍČEK 

den vzniku členství 18. 3. 2020 

Předseda dozorčí rady 
BOHUMIL VEJVODA 

den vzniku členství 11. 7. 2016 

Členové dozorčí rady 
TOMÁŠ POSPÍŠIL 
den vzniku členství 11. 7. 2016 

 

3. Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní 
závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako 
konsolidovaná účetní jednotka patří                                                                                                                                                                                                                                            

Společnost je konsolidující účetní jednotkou skupiny konsolidovaných účetních jednotek. 
V následující tabulce se uvádí název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku 
nejužší skupiny účetních jednotek, ke které tato účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidované účetní jednotky 
Název konsolidovaných účetních 
jednotek 

Sídlo konsolidovaných účetních 
jednotek 

Podíl na základním kapitálu 
(tis. Kč) 

ZPA Pečky - SLOVAKIA, spol. s r.o. Mudroňova 41, Martin, Slovensko 51% 

ZPA MORAVIA s.r.o. Hlučínská č.p. 41, Dolní Benešov 55% 

ZPA  - Engineering s.r.o. Tř. 5.května 166, Pečky 100% 

TOS - MET slévárna, a.s. Stankovského 1687, Čelákovice 100% 

FZL - Kraftfahrzeugzubehör GmbH Jahnnisstraße 613, Lößnitz 100% - TOS-MET slévárna a.s. 

ZPA Pečky, a. s.,  

IČO: 451 47 612 

Ovládající osoba 

ZPA PEČKY 

SLOVAKIA,  

spol. s r. o. 

IČO: 341 15 421 

51% 

 

ZPA - Engineering 

s.r.o. 

IČO: 287 77 131 

100% 

TOS – MET slévárna 

a.s. 

IČO:287 93 099 

100% 

ZPA MORAVIA, 

 s. r. o. 

IČO: 268 58 282 

55% 

 

Cast Iron Foundry 

s.r.o 

IČO:27503658 

100% 

 

FZL-

Kraftfahrzeugzubehör 

GmbH 

100% 

MOSTRO a.s. 

IČO:49240013 

51,25% 
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Cast Iron Foundry s.r.o. Náchodská 613, Plotiště nad 
Labem 

100% - ZPA-Engineering s.r.o. 

MOSTRO a.s. Tř. 5. května 166, Pečky  51,25% - Cast Iron Foundry 
s.r.o. 

 

4. Použité obecné účetní zásady a použité účetní metody a odchylky od těchto 
metod a jejich vliv 

4.1. Způsob oceňování majetku a závazků 

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 v platném znění a českými účetními standardy pro 
podnikatele v platném znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, 
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti a zásadu opatrnosti. 

Zásada opatrnosti se promítá do účetní závěrky tak, že společnost vytváří rezervy a opravné položky.  
 

a. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Společnost má dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou a v pořizovací ceně je evidován. 

Za dlouhodobý nehmotný se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč a za hmotný majetek 
se považuje majetek v ocenění nad 40 tis. Kč. Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách, 
které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. 
  

b. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní 
činností  

Společnost nemá dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností. 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. 
Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady vynaložené na výrobu, popřípadě i přiřaditelné nepřímé 
náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. Do 
přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, 
které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. 
 

c. Ocenění a způsob účtování zásob 

Ocenění a účtování nakupovaných zásob 

Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a 
vedlejší pořizovací náklady (z nich: náklady na přepravu, clo, provize, pojistné, jiné).  

Zásoby jsou účtovány způsobem A. 

Pro výdej ze skladu jsou používány skutečné pořizovací ceny, metoda FIFO a k datu výdeje aktuální 
aritmetický průměr. 
 

Ocenění a účtování zásob vytvořených vlastní činností 

Zásoby vytvořené vlastní činností (vlastní výroba) jsou oceňovány úplnými vlastními náklady, jejichž 
ocenění vychází z informačního systému. 
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Základem pro ocenění je zpracování technologického postupu a rozpočtu, který zahrnuje následující 
položky: materiál, materiálovou režii, jednicové mzdy, kooperace (externě poskytované služby) a výrobní 
režii. V průběhu zpracování výrobní zakázky jsou materiálové náklady a kooperace oceňovány skutečnou 
pořizovací cenou. 

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou účtované způsobem A.  
 

d. Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 

Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly ani deriváty. 
 

e. Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 
 

f. Ocenění pohledávek 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují 
pořizovací cenou.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) 
a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od 
rozvahového dne. 
 

g. Deriváty 

Ve sledovaném období neevidovala společnost žádné deriváty. 
 

h. Rezervy 

Společnost netvořila rezervy z důvodu, že nemá titul pro jejich vykázání. 
 

i. Dlouhodobé i krátkodobé závazky  

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na 
krátkodobé a dlouhodobé. 
 

4.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 

a.  Odpisování majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila společnost v interní 
směrnici v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2019 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a 
vycházela z předpokládané doby jeho ekonomické životnosti. 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě 
očekávané doby životnosti. 

Účetní a daňové odpisy se rovnají. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 
Opravy a údržba se účtují do nákladů. 
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Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila společnost v interní směrnici 
v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2019 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vycházela 
z předpokládané doby jeho ekonomické životnosti.  

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě 
očekávané doby životnosti. 

Účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy 
a údržba se účtují do nákladů. 

 

b. Opravné položky 

Společnost eviduje takový majetek, ke kterému by bylo nutno tvořit opravné položky. 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tvoří 
společnost opravnou položku z důvodu dočasného nepoužívaní nebo poškození. 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám 
je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci 
rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako 
opravná položka. 

Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační 
hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. 

Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku (v celých tis. Kč): 

Opravná položka 
Zůstatek 

k prvnímu dni 
účetního období 

Tvorba Zúčtování 
Zůstatek 

k poslednímu dni 
účetního období 

- dlouhodobému majetku 0 0 0 0 

- zásobám 0 0 0 0 

- finančnímu majetku 1 000 0 0 0 

- pohledávkám (zákonné) -1 624 -433 0 -2 057 

- pohledávkám (ostatní) -3 660 142 0 -2 057 

 

4.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně v průběhu účetního období aktuální denní kurz 
vyhlašovaný ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. Kursové rozdíly vzniklé při ocenění majetku a 
závazků v průběhu účetního období byly zúčtovány na účty finančních nákladů a výnosů k okamžiku 
uskutečnění účetního případu. 

Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně byly k datu účetní závěrky přepočteny na českou měnu 
dle platného kurzu vyhlášeného českou národní bankou k tomuto datu. Vzniklý kursový rozdíl byl 
zaúčtován na vrub příslušných účtů finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů. 
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4.4. Způsob stanovení reálné hodnoty (RH) příslušného majetku a závazků 

Společnost nevlastní žádný majetek, který by měl být oceněn k rozvahovému dni reálnou hodnotou. 
Pokud by takový majetek vlastnila, postupovala by dle platných účetních předpisů a způsob stanovení 
reálné hodnoty by byl popsán v tomto odstavci. 
 

5. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 

Ve sledovaném účetním období nepoužila společnost ocenění reálnou hodnotou. 

 

6. Položky dlouhodobých aktiv 

Zůstatky dlouhodobých aktiv na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního 
období, výše opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení 
během účetního období a výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku. 
 

6.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

POŘIZOVACÍ CENA (v celých tis. Kč) 

Položka 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky 
Konečný 
zůstatek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software 3 566 0 0 3 566 

Ostatní ocenitelná práva 235 0 0 235 

Goodwill 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 230 0 0 230 

Celkem 4 031 0 0 4 031 
 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY (v celých tis. Kč) 

Položka 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky 
Konečný 
zůstatek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software -3 566 0 0 -3 566 

Ostatní ocenitelná práva -235 0 0 -235 

Goodwill 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Celkem -3 801 0 0 -3 801 

 

6.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

POŘIZOVACÍ CENA (v celých tis. Kč) 

Položka 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 0 0 0 0 

Stavby 0 0 0 0 

Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 45 258 1 036 25 514 20 780 
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Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 680 0 0 680 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 750 769 1 036 2 483 

Celkem 48 688 1 805 26 550 23 943 
 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY (v celých tis. Kč) 

Položka 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 0 0 0 0 

Stavby 0 0 0 0 

Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 45 007 200 25 514 19 693 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Celkem 45 007 200 25 514 19 693 

 

6.3. Dlouhodobý finanční majetek 

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku: 
 

POŘIZOVACÍ CENA (v celých tis. Kč) 

Položka 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky Přecenění 
Konečný 
zůstatek 

Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 
ovládající osoba 36 821 105 105 

0 
36 821 

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 0 0 0 0 36 821 

Celkem 36 821 105 105  36 821 

 

7. Závazkové vztahy (pohledávky a závazky)  

7.1. Závazkové vztahy s dobou splatnosti delší než 5 let a po lhůtě splatnosti k 
rozvahovém dni 

Pohledávky (v celých tis. Kč) 

Pohledávky Z obchodních vztahů Ostatní 

Se splatností delší než 5 let k rozvahovému dni 0 0 

Po lhůtě splatnosti 
    - z toho nad 365 dnů  

6 314 
5 753 

0 

Dluhy (v celých tis. Kč) 

Závazky Z obchodních vztahů Ostatní 

Se splatností delší než 5 let k rozvahovému dni 0 0 

Po lhůtě splatnosti 
    - z toho nad 365 dnů 

23 920 
12 261 

0 
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7.2. Závazkové vztahy, které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy 
těchto záruk 

Bankovní úvěry, ostatní závazkové vztahy 
Společnost nečerpala žádné bankovní úvěry. Společnost nemá žádné jiné závazkové vztahy, které by byly 
kryty věcnými zárukami. 

Pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami 
Společnost nemá žádné pohledávky, které by byly kryty věcnými zárukami. 

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni 
Společnost nemá žádný majetek, který by byl kryt věcnými zárukami. 
 

8. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům orgánů 

Nebyly poskytnuty žádné zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry. 
 

9. Náklady a výnosy 

Společnost nevykazuje žádné mimořádné náklady nebo výnosy, které by byly svým objemem nebo 
původem mimořádné. Veškeré náklady a výnosy pocházejí z hlavní činnosti společnosti, jsou vykázány na 
příslušných řádcích výkazu zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 

 

Přijaté dotace na investiční a provozní účely  
Společnost nebyla v účetním období příjemcem dotací. 

 

10. Informace o transakcích se spřízněnými stranami 

Společnost neuzavřela ve sledovaném období žádné transakce se spřízněnými stranami, které by byly 
významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. 

Spřízněná strana Povaha vztahu Objem transakcí (v 
celých tis. Kč) 

Ostatní informace 

ZPA Pečky a.s. Zboží a služby 8 916 Výrobky, kooperace, 
nájem 

CAST IRON FOUNDRY 
s.r.o. 

Úroky ze zápůjčky 827 - 

TOS MET slévárna a.s. Služby 108 - 
 

11. Ostatní závazkové vztahy 

Celková výše závazkových vztahů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk 
s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze. Zvlášť penzijní závazky a závazky vůči 
účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám 

Splatné dluhy a nedoplatky (v celých tis. Kč) 
Položka Splatná částka 

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti: 

993 
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Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: 1 704 

Daň ze závislé činnosti: 762 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů: 0 

Pozn.: pouze po splatnosti 

Závazkové vztahy, které nejsou vykázány v rozvaze (v celých tis. Kč) 
Věřitel Hodnota závazku 

k rozvahovému dni 
Splatnost 

- 0  

Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze (informace o jejich finančním dopadu 
se neuvádějí): 
Společnost neprovádí takové operace. 
 

12. Zaměstnanci 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období 23 

 

13. Srovnatelné údaje 

Společnost nevykazuje údaje, které by měly být v rámci přílohy vykázány v tomto oddíle. 

 
 

14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 

Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 
závěrku sestavenou za rok končící 31. prosincem 2019. 

 

15. Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. 
Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.  

Ve společnosti nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti 
pokračovat i v dohledné budoucnosti. 

Společnost přijímá opatření k minimalizaci negativních dopadů pandemie coronaviru COVID-19 a s tím 
souvisejících vládních a jiných opatření na účetní jednotku. Vzhledem k plošným dopadům coronakrize na 
celé hospodářství a jeho očekávaný propad o -9,6 % dle odhadu OECD nelze konkrétní události a dopady 
na provoz a aktivity společnosti jednoznačně do budoucna predikovat. 

 

16. Odložená daň 

Společnosti nevznikl titul k odložené dani. 

 

17. Přehled o peněžních tocích 

Podle § 18 odst. (2) zákona účetní závěrka obchodních společností zahrnuje přehled o peněžních tocích. 
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Obsah položky „P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období“ 
obsahuje pouze hodnotu hotovosti v pokladně a zůstatků na bankovních účtech společnosti.  
 

18. Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Podle § 18 odst. (2) zákona účetní závěrka obchodních společností zahrnuje přehled o změnách vlastního 
kapitálu. 

 
Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 
Miloš Ondráček 
 
 

MOSTRO a.s. 
 
 
 

 


