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1. Základní údaje o emitentovi 
 

Obchodní firma (Název): Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.  

    

Sídlo:                  Kladno, Dubí, Oldřichova 158  

PSČ:    272 03       

IČO:    49903349   

Datum založení:  1.1.1994    

Právní forma:   akciová společnost   

 

Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen: 

akciová společnost založená jednorázově Fondem národního majetku České republiky, který 

společnost založil jako jediný zakladatel, na ustavující valné hromadě dne 17. listopadu 1993, 

ze které je zakladatelská listina, obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 171 

odst. 1 a §172 odst. 2 a 3 zákona 513/91Sb. (Obchodní zákoník) ve formě notářského zápisu. 

 

Právní řád:  České republiky 

Právní předpis: Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník  

Právní forma:  akciová společnost   

Založena na dobu neurčitou.  

 

Předmět podnikání: 

viz čl. IV. stanov: 

• zámečnictví 

• mytí osobních a nákladních automobilů včetně mazacího servisu 

• montáž a opravy dálkového ovládání vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu: 

- zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg 

- jeřáby o nosnosti nad 5000 kg 

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

• výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní 

způsobilosti vyhrazených  zdvihacích zařízení 

• opravy ostatních dopravních prostředků 

• kovoobráběčství 

• pronájem stavebních strojů a zařízení pro stavebnictví 

• koupě stavebních strojů, stavebních silničních strojů a zemních strojů včetně zdvihacích 

zařízení  za účelem jejich dalšího prodeje a prodej 

• stavby strojů s mechanickým pohonem 

 

Rejstříkový soud oprávněný k vedení  

obchodního rejstříku:  Městský soud v Praze 

 

Číslo pod kterým je Společnost zapsána:   oddíl B, vložka 4446 

   

Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré    

dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě   

emitenta:   v sídle Provozovny společnosti Ústí nad Labem, Přístavní 51, PSČ 400 07 

 

2. Údaje o základním kapitálu 
 

Výše upsaného základního kapitálu: 
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Výše  základního kapitálu činí ke dni 31.12.2020 19 977 800 ,- Kč. Základní kapitál je tvořen 

99 889 ks kmenových  akcií na majitele o jmenovité hodnotě  200,- Kč zaknihovaných akcií.  

Valná hromada Společnosti dne 28.6.2018 rozhodla o snížení Základního kapitálu na částku 

19 977 800,- Kč, tj. z původní výše 360,- Kč na 200,- Kč na 1 akcii. 
 

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné 

účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.  

 

Ovládající osoba:  

Společnost  ve smyslu ust. § 73 ZOK je společností s většinovým společníkem a je dle § 74 

ZOK osobou  ovládanou. Ovládající osobou je fyzická osoba, pan  Roman Pekrt.  
 

Údaje o ovládající osobě: 

 
Osoba:    Roman Pekrt  

Sídlo:      Husova 766, Kladno – Švermov, PSČ 273 09 

Narozen: 8.9.1963 

 

Společnost ovládaná : 
 

Obchodní firma (Název):                  Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s. 
Sídlo:                                                 Kladno - Dubí, Oldřichova 158, PSČ 272 03 

IČ:                                                     49903349 

Základní kapitál:                               19 977 800,- Kč 

Vlastní kapitál:                                  43 032 tis. Kč 

Průměrný počet zaměstnanců:          14    

Hospodářský výsledek po zdanění:   28 tis. Kč 

 

Údaje o hlavních oblastech činnosti: 

 

• zámečnictví, nástrojářství 

• obráběčství 

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

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

• montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

• malířství, lakýrnictví, natěračství 

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

• opravy silničních vozidel 

• klempířství a oprava karosérií 

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 

Údaje o tržbách v posledních třech účetních obdobích ( údaje v tis.Kč): 

 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Tržby za vl. výkony 11 7069 21 505 26 012 

Tržby nájemné 94                 245 245 

Opravy a služby 9 069 9 669 8 401 

Tržby za zboží 0 0 345 

Prodej HIM 0 10 294 

Prodej materiálu 15 0 10 
Tržby FVE 271 254 248 
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Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízení vedených v běžném účetním období  

a dvou předcházejících účetních obdobích: 

 

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních období 

nemají významný vliv na finanční situaci společnosti. 
 

Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v posledních třech účetních obdobích 

včetně finančních investic (údaje v tis. Kč): 
 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Přírůstky HIM 84            222 1 649 

Fin. investice 3 000 3 000 3 000 
    

 

V roce 2018  byl pořízen HM do 40 tis.Kč:  PC a příslušenství k PC 32 tis. Kč, hydraulický 

válec 12 tis. Kč,  elektro nářadí a zařízení( brusky, stříkací pistole, pily......)  21 tis.  Kč  a dále 

ostatní ( kancel. nábytek, mobilní telefony, manometry…) 19 tis. Kč. 

 

V roce 2019 byl pořízen HM do 40 tis.Kč:  PC a příslušenství, monitory, tiskárny, 

docházkový systém 77 tis. Kč, elektro nářadí a zařízení( brusky, frézy, pily, vrtačky......)    

38 tis.  Kč ,  nářadí a ochranné pomůcky  pro svařování 76 tis. Kč a dále ostatní ( kancel. 

nábytek, mobilní telefony,) 31  tis. Kč. 

 

V roce 2020 byly pořízeny dva osobní automobily Škoda Superb a Škoda Karoq ve výši 

1555 tis. Kč a dále HM do 40 tis. Kč  PC a příslušenství k PC 36 tis. Kč, kotel na ohřev vody 

25 tis. Kč, mobilní telefony 17 tis. Kč,  elektro nářadí a zařízení( brusky, frézy, pily......)  

16 tis.  Kč . 

 

 

Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních: 

 

Rozhodujícími skutečnostmi, jež dlouhodobě ovlivnily a i do budoucna ovlivní úvahy  

o budoucích investicích, byly devastující srpnové povodně v roce 2002 a červnové povodně  

v roce 2013, jež zásadním způsobem postihly naši společnost, kdy výška hladiny dosahovala 

4,5 respektive 2,5 metru a celý areál společnosti byl zaplaven více než čtyři dny. 

I v roce 2019  probíhaly běžné opravy a pokračovalo i odstraňování povodňových škod, 

především u oprav nemovitostí. V roce 2019 dosáhly celkové náklady při opravách areálu 

Společnosti celkové výše 358 tis. Kč, z toho u povodňových škod ve výši 73 tis. Kč. 

 

Údaje o hlavních budoucích finančních  investicích: 
 

Společnost nepředpokládá v roce 2021 zásadní finanční investice. 

  

Obecné údaje o tendencích v činnosti a údaje o obchodních vyhlídkách: 
 

Plánovaný objem tržeb pro r. 2021 je 21,45 mil. Kč při hospodářském výsledku 150 tis. Kč. 

 

Hlavními obchodními partnery  v roce 2020 byli a je předpoklad, že i pro rok 2021 budou: 

-  u výroby ocelových svařenců -       ČKD MJ Slaný,a.s. 

-  u servisu a oprav zemní techniky – MO a AČR ČR, SŽ, HZS ČR,  

                                                            SOM Velký Osek s.r.o., Kovošrot Group,a.s. 
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Počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které 

nabyl a drží emitent nebo osoba, na které má emitent přímý či nepřímý podíl přesahující 50% 

základního kapitálu nebo hlasovacích práv (u dluhopisů 5% základního kapitálu emitenta): 

Nejsou. 
 

Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmíněného zvýšení základního kapitálu a případná 

lhůta pro jeho zvýšení, okruh osob s právem na výměnu cenných papírů, přednostní upisování 

akcií, a podmínky a postup při vydávání nových akcií: 
 

Výše uvedené údaje nebyly stanoveny. 

Počet a hlavní charakteristika akcií, které nezakládají podíl na základním kapitálu: 
 

Všech 99 889 ks  akcií zakládá podíl na základním kapitálu. 
 

Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu: 

Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů 

akcií ve Stanovách společnosti odpovídají podmínkám stanovených zákonem.  
 

Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám 

v základním kapitálu nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen: 

V letech 2018 a 2020 nedošlo ke změnám v základním kapitálu ani v počtu nebo druhu akcií. 

Výše  základního kapitálu činí ke dni 31.12.2020 19 977 800 ,- Kč. Základní kapitál je tvořen 

99 889 ks kmenových  akcií na majitele o jmenovité hodnotě  200,- Kč zaknihovaných akcií.  

Valná hromada Společnosti dne 28.6.2018 rozhodla o snížení Základního kapitálu na částku 

19 977 800,- Kč, tj. z původní výše 360,- Kč na 200,- Kč na 1 akcii.Toto rozhodnutí se vlivem        

časově náročných právně závazných kroků promítlo do dokumentů až v r. 2019. 

 

Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši 

podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy): 

Osoba:                             Pekrt Roman 

Sídlo:                                Družecká 364, Velká Dobrá, PSČ 273 09 

Narozen:                          9.8.1963 

   

Mezi  emitentem a společností shora uvedenou není uzavřena tzv. ovládací smlouva.  

Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta: 76,91 %. 

 

Osoby s podílem 10 % a vyšším na hlasovacích právech emitenta:  

Uvádíme osoby, které má emitent k dispozici  dle údajů z výpisů  z registru emitenta  v CDCP 

získaných v průběhu roku 2020. 

 

Specifikace osoby Podíl na hlasovacích právech Počet ks akcií 

Pekrt Roman 

nar.  8.9.1963 

76,91 % 76 824 

 

3. Údaje o činnosti 
 

Hlavní činnosti Společnosti jsou:  
 

a)  opravy hydraulických a mechanických systémů mobilních jeřábů tuzemského výrobce 

ČKD MJ Slaný,  dále nakladačů, stavebních mechanismů,  hydraulických ruk, zdvihacích 

zařízení, transportních zařízení, techniky používané v AČR a pod.  
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b) výroba velkých a středních svařenců obvykle v malých a středních sériích  

 

Společnost se též zabývá opravami mostových jeřábů a jeřábových drah, výrobou ocelových 

konstrukcí pro stavebnictví i klasickou zámečnickou činností včetně kusové výroby. 

Výroba je vysoce flexibilní se schopností okamžité reakce na měnící se poptávku. 

Z významných skutečností lze za rok 2020 upozornit na: 

 -  úspěšné absolvování  2. kontrolní auditu 5. prodlužovacího cyklu dle EN ISO 9001 : 2015  

 -  zvládnutí výroby inovovaných typů ocelových svařenců pro ČKD MJ Slaný 

 -  uzavření nového smluvního vztahu s ČEZ Teplo, dodavatelem páry pro vytápění areálu  

 -  úspěšné zachování chodu Společnosti během pandemie COVID 19 

 

Vliv COVID-19  na účetní jednotku 

 

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus).  

V průběhu roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody.  

Ke dni sestavení  účetní závěrky: 

- vedení Společnosti nezaznamenalo významný pokles z prodeje služeb 

- situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost 

   Společnosti 

- Společnost neeviduje ke dni sestavení účetní závěrky úvěry, či půjčky a ani není v registraci 

   podpůrných programů COVID-19 

- Společnost bude i nadále pokračovat v monitoringu potenciálních dopadů pandemie a bude   

   realizovat veškeré možné a potřebné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na  

   Společnost a její zaměstnance. 

  

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a 

dospělo k závěru, že doposud nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání 

podniku.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, 

že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 

 

 

Údaje o tržbách za prodané vlastní výrobky a služby  

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Tržby za vl. výkony 11 709 21 505 26 012 

Tržby dopravy 0 0 0 

Tržby nájemné 94         245 245 

Tržby opravy a služby 9 069 9 669 8 746 

Tržby za zboží 0 0 0 

Prodej HIM 0 10 294 

Prodej materiálu 15 0 10 

Tržby FVE 271 254 248 

 

Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo 

finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, mají-li zásadní význam pro 

podnikatelskou činnost: 

 

Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo 

finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech. 

 

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních:  
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Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních obdobích 

nemají významný vliv na finanční situaci společnosti. 

 

Hlavní investice uskutečněné v letech 2018 až 2020: 

Přehled o prováděných investicích za rok 2019 a dvě předcházející účetní období: 

 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Přírůstky HIM   84            222 1 649 

Fin. investice 3 000 3 000 3 000 

   

V roce 2018 byl pořízen HM do 40 tis.Kč:  PC a příslušenství k PC 32 tis. Kč, hydraulický 

válec 12 tis. Kč,  elektro nářadí a zařízení( brusky, stříkací pistole, pily......)  21 tis.  Kč  a dále 

ostatní ( kancel. nábytek, mobilní telefony, manometry…) 19 tis. Kč. 

 

V roce 2019 byl pořízen HM do 40 tis.Kč:  PC a příslušenství, monitory, tiskárny, 

docházkový systém 77 tis. Kč, elektro nářadí a zařízení( brusky, frézy, pily, vrtačky......)    

38 tis.  Kč ,  nářadí a ochranné pomůcky  pro svařování 76 tis. Kč a dále ostatní ( kancel. 

nábytek, mobilní telefony,) 31  tis. Kč. 

 

V roce 2020 byly pořízeny dva osobní automobily Škoda Superb a Škoda Karoq ve výši 

1555 tis. Kč a dále HM do 40 tis. Kč  PC a příslušenství k PC 36 tis. Kč, kotel na ohřev vody 

25 tis. Kč, mobilní telefony 17 tis. Kč,  elektro nářadí a zařízení( brusky, frézy, pily......)  

16 tis.  Kč . 

 

Hlavní finanční operace uskutečněné v letech 2018 až 2020: 

 

V roce 2018 

-  stav vložených finančních prostředků v investičních fondech spravovaných   

   Investiční kapitálovou společností KB nebyl změněn ( 3 000 tis. Kč) 

 

V roce 2019 

-  stav vložených finančních prostředků v investičních fondech spravovaných   

   Investiční kapitálovou společností KB nebyl změněn ( 3 000 tis. Kč) 

 

V roce 2020 

-  stav vložených finančních prostředků v investičních fondech spravovaných   

   Investiční kapitálovou společností KB nebyl změněn ( 3 000 tis. Kč) 

   

Údaje o přerušeních v podnikání: 

Společnost za poslední tři účetní období nepřerušila podnikání. 
 

Informace o politice a výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů za poslední tři 

účetní období, jestliže jsou významné: 

 

V roce 2018 úspěšné zahájení 5. prodlužovacího cyklu již dle EN ISO 9001 : 2015 

V roce 2019  

 -  úspěšné absolvování 1. kontrolního auditu po 5. prodlužovacím cyklu dle  EN ISO 9001:2015    

 -  zvládnutí výroby inovovaných typů ocelových svařenců pro ČKD MJ Slaný 

 -  získání prodloužení oprávnění do r. 2024 pro opravy v resortu MO a AČR 

 -  získání prodloužení certifikátu svařování do r. 2022 dle EN ISO 3834 – 2 : 2005 

V roce 2020 

 -  úspěšné absolvování  2. kontrolní auditu 5. prodlužovacího cyklu dle EN ISO 9001 : 2015  

 -  zvládnutí výroby inovovaných typů ocelových svařenců pro ČKD MJ Slaný 
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 -  uzavření nového smluvního vztahu s ČEZ Teplo, dodavatelem páry pro vytápění areálu  

 -  úspěšné zachování chodu Společnosti během pandemie COVID 19 

 

   

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské 

činnosti emitenta a změny počtu zaměstnanců za rok 2019 a dvě  předcházející účetní období: 
 

Rok  2018 2019     2020 

Počet zaměstnanců 14 14       14 

  

4. Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách    
 

Účetní závěrka: 

 

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve formě Zprávy auditora k 

31.12.2020 tvoří přílohu této výroční zprávy.  

 

Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2021: 

 

Plán  objemu  tržeb  pro r. 2021 je 21,45 mil. Kč při  hospodářském  výsledku 150 tis. Kč.  
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období: 

  

Rok  2018 2019 2020 

Vlastní kapitál v tis. Kč    60 004  43 050 43 032 

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období: 

 

Rok  2018 2019 2020 

Hospodářský výsledek na 1 akcii   - 24,69  Kč -10,78 Kč 0,28 Kč 

 

Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období: 

 

Rok 201  2019 2020 

Výše dividendy 0 0    0 

 

Společnost nemá nesplacené úvěry ani  jiné závazky obdobného druhu. 

 

 V roce 2020 činily podíly na těchto firmách: 

 

Údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10% 

vlastního kapitálu emitenta nebo 10% čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta. (Je-li 

emitent součástí konsolidačního celku uvedou se údaje o každé osobě, ve které má emitent 

přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10% konsolidovaného vlastního kapitálu nebo 

konsolidovaného ročního zisku nebo ztráty): 

 

Obchodní firma :   Příprava materiálu a výroba ozubení Slaný, s.r.o. v likvidaci  

Právní forma:   společnost s ručením omezeným    

Sídlo :    Slaný 

IČ :    62957015 

Hlavní předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

    - kovoobrábění 

Výše upsaného základního kapitálu:                  100 000,- Kč 

Výše a druhy rezerv:                     0,- Kč  

Výše zisku nebo ztráty po zdanění za rok 2020:  společnost je v likvidaci. 
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Výše podílu emitenta na základním kapitálu:              51 % 

Na výše uvedené finanční investici jsou vytvořeny ke dni 31.12.2020 opravné položky ve 

výši 100 %. 

5. Údaje o cenných papírech 

  

  Druh                                                                             registrované  

  Forma  na majitele 

  Podoba zaknihovaná 

  Počet kusů  99 889   

  Připojené kupóny  ne 

  ISIN  CZ 0005083956 

  Celkový objem emise  19 977 800,- Kč 

  Jmenovitá hodnota akcie  200,- Kč 

 

Způsob převodu cenných papírů: 

K převodu akcií dochází registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu 

k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). 

Převoditelnost akcií není omezena.  

 

Způsob zdaňování výnosů: 

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění 

pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. 

 

Názvy veřejných trhů na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování: 

Na základě ustanovení čl. II zákona č. 362/2000 Sb., §78 a odst. 1 ZCP byly cenné papíry 

vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-Systém, a to ode 

dne 22.12.2001. Důvodem bylo, že kurz této akcie násobený počtem vydaných akcií celé 

emise nedosahuje zákonem požadovaných 1000000 EUR. Proto lze s těmito cennými papíry 

obchodovat pouze v platném režimu CDCP.  

 

Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo s jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž 

prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s 

těmito cennými papíry (výplata dividend). 

Popis práv vyplývajících z akcií: 

a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady,  hlasovat na ní, má právo 

požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,  je-li takové 

vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, podávat 

návrhy k projednávanému programu a hlasovat při respektování stanov Společnosti, 

jednacího řádu valné hromady a obecně závazných právních předpisů. Společnost 

nevydala prioritní akcie s prioritními právy. 

 

b) akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada 

podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje 

poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.  

 

c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí 

mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.  
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Další akcionářská práva vyplývají ze ZOK a stanov Společnosti. Skutečnosti důležité  pro 

uplatňování akcionářských práv Společnost dle svých stanov uveřejňuje v celostátně 

distribuovaném deníku Hospodářské noviny a dle ZOK na  svých webových stránkách. 
 

Informace o právu na přednostní úpis dosavadních akcionářů a o omezení nebo vyloučení 

tohoto práva s uvedením důvodů: 

 

Právo na přednostní úpis, omezení nebo vyloučení tohoto práva Společnost dosud 

neuplatňovala. Nebyl důvod. 

 

Počet akcií umístěných mezi veřejností s uvedením základního kapitálu, který na ně připadá: 

Mezi veřejností je umístěno 8 511 ks akcií, na které připadá 1 702 200,- Kč Základního 

kapitálu, tj. 8,52 % z celkového Základního kapitálu společnosti.  

 

Veřejná nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí 

akcií jiných společností činěná emitentem v běžném nebo předcházejícím roce: 

V roce 2020 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií 

emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných Společností činěná 

emitentem. 

Společnost není emitentem dluhopisů. 

 

6. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti k 31.12.2020: 
Představenstvo společnosti: 
 

předseda: 

Miroslav Sochor,     Arbesova 492, 272 01 Kladno 

místopředseda: 

Jaroslav Petýrek,    Baráčnická 809/3, 400 01 Ústí nad Labem 

člen: 

Roman Pekrt,          Družecká 364, Velká Dobrá, PSČ 273 09 

 

Dozorčí rada: 
předseda: 

Zdeněk Zahrádka,    Sadová 285, 273 61 Velká Dobrá 

místopředseda: 

Vendula Kasíková,    Ke Křížku 389, 273 54 Doksy   

člen: 

Andrea Rakúsová,     Rabínova 1117, 273 09 Kladno 

 

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů 

emitenta v roce 2020 (v tis. Kč): 

 

 Peněžité příjmy Z toho tantiémy Nepeněžité plnění 

Představenstvo 1 008 0 27 

Dozorčí rada 0 0 0 

Vedení společnosti 0 0 0 

 

Členové statutárních orgánů Společnosti nepřijali žádná finanční plnění od osob ovládaných 

emitentem za rok 2010. 

 

Počet účastnických cenných papírů emitenta, které jsou drženy  členy statutárního orgánu a 

členy dozorčího orgánu a vedoucími zaměstnanci emitenta souhrnně za orgán: 
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Dle dostupných informací k 31.12.2010 (aktuálního výpisu akcionářů) vlastní: 

         -     členové představenstva   82 590 ks 

- členové dozorčí rady        8 788 ks 

 

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla Společnost žádné úvěry nebo půjčky, 

nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. 

 

Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta: 

 

Pouze prostřednictvím možného nákupu akcií Společnosti, které  jsou dosud obchodovatelné 

bez omezení. 

 

7. Údaje o vývoji činnosti 
Obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta od rozvahového dne posledního účetního 

období, za které byla zveřejněna účetní závěrka, zejména o hlavních aktuálních tendencích ve 

výrobě nebo službách, prodeji, skladovém hospodářství a objednávkách a o tendencích 

posledního vývoje nákladů a prodejních cen: 

 

Společnost    dosáhla  v   roce 2020 tržeb  ve  výši 36 416 tis. Kč  při  hospodářském  

výsledku  28  tis. Kč. 

 

8. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní 

závěrky 
 

Osoby odpovědné za výroční zprávu: 

 

Miroslav Sochor, 23.9.1953, Arbesova 492, 272 01 Kladno 

předseda  představenstva        

 

Jaroslav Petýrek, 5.3.1973,  Baráčnická 809/3, 400 01 Ústí nad Labem 

místopředseda  představenstva   

      

Roman Pekrt, 9.8.1963, Družecká 364, Velká Dobrá, PSČ 273 09 

člen představenstva  

 

Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu: 

 
Čestně prohlašuji, že údaje obsažené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a že žádné 

podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných 

papírů nebyly vynechány. 

 

 

 

 

 

Miroslav Sochor  v.r.                Jaroslav Petýrek  v.r.                         Roman Pekrt  v.r.                            

předseda představenstva            místopředseda představenstva          člen představenstva 

 

Osoba odpovědná za ověření roční závěrky za rok 2020: 

Ing. Aleš Fousek, auditor  

Sportovní 414  

403 31 Ústí nad Labem  

licence KA ČR 1218 


