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KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze dne 1. ledna 1994, oddíl B, vložka 2395 
 
Orgány společnosti: Představenstvo společnosti – statutární orgán 

Dozorčí rada společnosti 
                                                      
Představenstvo: 
Soňa Rajtarová  
Předseda 
Den vzniku funkce:  01.03.2018 
Den vzniku členství: 01.03.2018 

 
Bc. Jan Kadlec 
Člen  
Den vzniku funkce:  15.11.2018 
Den vzniku členství: 15.11.2018 

 
Jozef Macháček 
Člen 
Den vzniku členství: 01.03.2018 

 
Dozorčí rada:  
Mgr. Ivo Dubš 
Předseda  
Den vzniku funkce:  21.11.2017 
Den vzniku členství: 21.11.2017 

 
 
Miloslav Štěrba  
Člen  
Den vzniku členství: 27.10.2015 

 
 
Ing. Libor Kameník  
Člen   
Den vzniku členství: 29.06.2017 



 

 

Identifikační údaje:     KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 
 Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88 
 
IČ: 463 57 033 
 
Předmět činnosti: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 
živnostenského zákona 
Zámečnictví a nástrojářství 
Slévárenství, modelářství 
Ostraha majetku a osob 
 

Základní kapitál: 132 958 001,50 Kč 
 
Průměrný evidenční  
počet zaměstnanců v roce:       13 
 
Audit účetní závěrky za rok 2018 provedla společnost Ing. Kruntorád Michal, f.o., se sídlem 
Jablonecká 719/1, Praha 170 00, (IČ 87559854). Výrok auditora je součástí výroční zprávy. 
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Zpráva představenstva společnosti  
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.  

o podnikatelské činnosti za rok 2018 
 
 
 
 
Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. (dále též jen „KHDT“ nebo 
„Společnost“) pokračovalo v uplynulém účetním období ve svém úsilí směřujícím k další 
stabilizaci společnosti a jejímu budoucímu rozvoji. 
 

Areál Čelákovice 
 
Společnost vypracovala Plán revitalizace pro areál Čelákovice a určila dceřinou společnost 
KONSIG CZ a.s., IČO: 255 16 329, se sídlem Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ: 25210 
jako samostatný subjekt, který bude v projektu revitalizace nadále plnit funkci společnosti 
účelově určené pro oddělené projektové financování. 
V součinnosti s řídící osobou koncernu – společností HEIM Trade SE (HTSE) -  a v 
součinnosti s bankou úvěrující řídící osobu byl připraven projekt, v rámci něhož KHDT do své 
dceřiné společnosti KONSIG CZ, a.s. vnesla nemovitosti (soustava budov bývalé lamelárny 
včetně pozemků – výčet viz usnesení valné hromady KHDT  ze dne 28. 6. 2018) formou 
zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem.  
 
Koncem roku 2018 byla část akcií KONSIG CZ, v celkové jmenovité hodnotě představující 
51% základního kapitálu, převedena na HTSE jako součást plánu vypořádání vzájemných  
závazkových vztahů mezi KHDT a řídící osobou koncernu HTSE a k zachování nastaveného 
modelu, kdy finanční investor vlastní část společnosti, která vlastní, revitalizuje a rozvíjí 
nemovitosti. 
 
HTSE v pozici investora již v předchozích letech financovala a bude nadále financovat či 
spolufinancovat revitalizaci určených  nemovitostí v areálu KHDT.  
Projekt rekonstrukce  budov bývalé   lamelárny byl zahájen v roce  2018 a bude dokončen 
v prvním pololetí roku 2019. 
Jedním z dalších plánovaných kroků je rekonstrukce bývalé administrativní budovy. 
Společností byl ve spolupráci s investorem, společností HTSE, zpracován investiční záměr 
přestavby objektu na dům s malometrážními služebními byty a v současné době probíhají 
jednání s dalšími potenciálními investory.  
Investiční záměr byl zároveň předložen odborné komisi Města Čelákovice a expertům 
bankovního domu Raiffeisenbank.  
Pro rok 2019 jsou připravovány další dílčí kroky k realizaci záměru.  
Po získání potřebných souhlasů dotčených státních  orgánů je opět plánován  vklad 
příslušných nemovitostí do společnosti KONSIG CZ a.s. 
 
 

Areál Mníšek pod Brdy 
 
V průběhu roku 2018 probíhala jednání mezi zástupci KHDT a Města Mníšek pod Brdy 
směřující k založení společného podniku, jehož cílem by byla sanace ekologické zátěže 
v oblasti „Haldy“. Obě strany se budou rovným dílem podílet na přípravě nového projektu a 
jeho následné realizaci za podpory dotačního titulu spadajícího pod Ministerstvo životního 
prostředí. Společná jednání obou stran budou pokračovat i v roce 2019. Současně je nutno 
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zmínit, že právě úspěšné ukončení sanace ekologické zátěže v oblasti Haldy je podmínkou 
úspěšné revitalizace celého areálu.  
 
 

Výsledky hospodaření v roce 2018 
 

Porovnání některých hodnot v tis. Kč 2018 2017 rozdíl 

Obchodní marže 0 0 0 

Přidaná hodnota 15 811 10 717 5 094 

Osobní náklady 8 547 8 573 -26 

Daně a poplatky 1 718 1 642 76 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 768 19 889 -7 121 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 744 5 724 5 020 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 988 4 667 7 321 

Ostatní provozní výnosy 717 1 109 -392 

Ostatní provozní náklady vč. změny stavu rezerv a opr. položek -3 946 -11 670 7 724 

Provozní výsledek hospodaření -11 666 -28 893 17 227 

Finanční výsledek hospodaření -11 007 -11 374 367 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) -22 673 -40 267 17 594 

 
 
Výsledek hospodaření společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. za rok 2018 tvoří ztráta 
ve výši -22 673 tis. Kč.  
 

Výsledek hospodaření ovlivnily následující položky: 

 

+  15 811 tis. Kč  přidaná hodnota 

-     8 547 tis. Kč  osobní náklady  

-     1 718 tis. Kč daně a poplatky 

-   12 768 tis. Kč  odpisy  

-     1 244 tis. Kč  výsledek z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu       

(z toho majetek + 188 tis. Kč, zásoby - 1 432 tis. Kč) 

-     3 229 tis. Kč  ostatní provozní výnosy a náklady včetně změny stavu rezerv a  

                                opravných položek  

-   11 007 tis. Kč  finanční výsledek hospodaření  

 
V roce 2018 došlo oproti roku 2017 k navýšení tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu, i k navýšení tržeb z prodeje výrobků a služeb.  
Byly dosaženy i úspory v osobních nákladech, poklesly odpisy dlouhodobého majetku o 7 
121 tis. Kč, byly sníženy opravné položky k zásobám o 2 283 tis. Kč.       
 
Finanční výsledek – 11 007 tis. Kč tvoří: výnos z úplaty za zajištění (+ 2 087 tis. Kč), výnos 
z prodeje cenných papírů (+ 3 024), nákladové úroky (- 16 113 tis. Kč) a kurzové rozdíly a 
poplatky (- 5 tis. Kč).  
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Po promítnutí finančního výsledku hospodaření a při absenci mimořádného výsledku 
hospodaření byla v roce 2018 vytvořena výše uvedená ztráta.  
 
Jako vypořádání hospodářského výsledku roku 2018 navrhuje představenstvo Společnosti 
ztrátu vykázanou ve výši 22 672 643,82 Kč převést na účet neuhrazené ztráty minulých 
období a zabezpečit v budoucnu její úhradu ze zisku příštích období, případně přijetím jiných 
vhodných opatření. 
 
Ukazatel EBITDA (výsledek hospodaření před zdaněním + úroky + odpisy) měl v roce 2018 
hodnotu + 6 206 tis. Kč. Tato výše byla ovlivněna tvorbou opravných položek k majetku 
(navýšeny o + 3 736 tis. Kč), k jejíž tvorbě představenstvo přistoupilo z důvodu věrného 
vykázání hodnoty opotřebení majetku. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě 
rozhodnutí představenstva o změně metody odepisování majetku, který není v užívání 
společnosti ani v pronájmu. Jedná se o majetek určený k likvidaci, prodeji anebo 
rekonstrukci. 
Společnost je dle názoru představenstva schopna nadále postupně tvořit finanční prostředky 
na úhradu svých závazků i revitalizaci a ekonomické zhodnocování majetku v budoucích 
letech, což bude mít zpětně vliv na jeho využití při budoucím pronájmu či realizaci dalších 
podnikatelských záměrů. 
 

Vývoj stavu majetku a závazků 

    Porovnání některých hodnot v tis. Kč 2018 2017 rozdíl 

AKTIVA CELKEM 379 031 390 830 -11 799 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 322 479 342 464 -19 985 

   dlouhodobý hmotný majetek 320 063 341 719 -21 656 

   dlouhodobý finanční majetek 2416 745 1 671 

Zásoby 37 354 37 448 -94 

   materiál 37 354 37 448 -94 

   nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 

   výrobky 0 0 0 

   zboží 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 12 851 7 299 5 552 

Peněžní prostředky 6 228 3 446 2 782 

Vlastní kapitál -9 823 11 019 -20 842 

Cizí zdroje 388 854 379 657 9 197 

    

    Hodnota aktiv (bilanční suma) činila k 31. 12. 2018 celkem 379 031 tis. Kč. 
 
Z toho dlouhodobý hmotný majetek představoval 322 479 tis. Kč. Meziroční pokles o 19 985 
tis. Kč byl způsoben především výší odpisů dlouhodobého hmotného majetku (- 12 768 tis. 
Kč), tvorbou opravných položek k majetku (- 3 736 tis. Kč) a realizací prodeje dlouhodobého 
hmotného majetku (+ 188 tis. Kč), likvidací (- 4 388 tis. Kč). Dále pak odpisem oceňovacího 
rozdílu vztahujícího se k fúzi v r. 2007 (- 1 685 tis. Kč).  Naopak kladný vliv na výši majetku 
měl nedokončený dl. majetek (+ 283 tis. Kč) a zhodnocení investice do finančního majetku –
podílu ve společnosti KONSIG CZ a.s. (+ 1 671 tis. Kč). 
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Pokles hodnoty zásob 94 tis. Kč tvořil jejich prodej a spotřeba (- 9 371 tis. Kč), nákup (6 994 
tis. Kč) a snížení opravných položek (2 283 tis. Kč).  
 
Zvýšení stavu pohledávek (+ 5 552 tis. Kč) je z části důsledkem prodeje cenných papírů a 
fakturací na konci zdaňovacího období. 
 
Hodnota cizích zdrojů se zvýšila o 9 197 tis. Kč, které představovalo zejména zvýšením 
závazků (9 012 tis. Kč) a ostatních závazků (185 tis. Kč).  
 
Do snížení hodnoty vlastního kapitálu (– 20 842 tis. Kč) se promítla ztráta za rok 2018 (- 22 
673 tis. Kč), jiný výsledek minulých let (- 54 tis. Kč) a oceňovací rozdíl z přecenění 
majetkových účastí (+ 1 989 tis. Kč). 
 
Společnost neeviduje peněžité závazky vůči více věřitelům, které jsou více než 30 dnů po 
splatnosti, a to jak k rozvahovému dni 31. 12. 2018, tak v době sestavení účetní závěrky (dle 
dostupných podkladů – účetní výkazy a účetní sestavy k 31. 3. 2019). 
 
Představenstvo prověřilo stav Společnosti, a to jak k rozvahovému dni 31. 12. 2018, tak 
v době sestavení účetní závěrky (dle dostupných podkladů – účetní výkazy a účetní sestavy 
k 31. 3. 2019) a konstatovalo, že společnost KHDT nenaplňuje znaky úpadku, které definuje 
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
Představenstvo na základě skutečnosti, že v řádné účetní závěrce za rok 2018 byla 
vykázána záporná hodnota vlastního kapitálu společnosti provedlo  porovnání účetních 
hodnot pozemků a nemovitostí a hodnot dle dosud vyhotovených znaleckých posudků a  
může  konstatovat, že hodnota pozemků v katastrálním území Čelákovice je 10-násobně 
vyšší a hodnota budov je 4-násobně vyšší než hodnota účetní. V katastrálním území Mníšek 
pod Brdy je hodnota pozemků 5-násobně vyšší a hodnota budov je 9-násobně vyšší než je 
hodnota účetní. Nutno však zdůraznit, že tuto informaci o tržní ceně rozvaha sestavená 
podle CZ-GAAP nedokáže dostatečně zobrazit. Z tohoto důvodu představenstvo rozhodlo, 
že v průběhu účetního období roku 2019 bude provedeno ocenění nemovitého majetku 
společnosti.   
 
Představenstvo si je rovněž vědomo dopadu povinnosti, stanovené  v § 403 odst. 2 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) na společnost.  Po 
vyhodnocení úspěšnosti opatření realizovaných v roce 2018, a v návaznosti na  stanovisko 
auditora  k účetní závěrce  za rok 2018, proto představenstvo přijalo ve smyslu ust. § 403 
ZOK  pro rok 2019 následující opatření:  

1) rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti o 90% jeho současné 
hodnoty, tj. ze stávající hodnoty 132.958.001,50 Kč, na novou hodnotu 13 295 800,15 
Kč a celou částku, odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 119.662.201,35 
Kč, použít na úhradu celkových ztrát Společnosti účtovaných na účtu neuhrazené 
ztráty minulých let, 

 
  2)   oslovení ovládajícího akcionáře DEMONTA Trade SE s žádostí o dobrovolný     
  příplatek mimo základní kapitál,  

 
3) tvorba opravných položek ke všem položkám vedeným na účtech skladů                   
náhradních dílů a nástrojů a u vybraných strojů, a to na základě doporučení auditora 
a s přihlédnutím k přehodnocení možností prodeje, 

 
Návrh snížení navazující na hodnoty k datu mimořádné inventury 31. 3. 2019: 

Náhradní díly na 5% z PC snížené o již vytvořené opravné 
položky 
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Nástroje na 8% z PC snížené o již vytvořené opravné 
položky  

Vybrané stroje a zařízení – 
hlavní agregáty 

na 15% ze ZC snížené o již vytvořené opravné 
položky  

Snížení celkem: 163,438 tis.Kč 

Konečná hodnota celkem:   26,179 tis.Kč 

 
4) postupná realizace investičních a restrukturalizačních záměrů na základě plánu 

předloženého k auditu společnosti za rok 2018, se záměrem postupného navyšování 

výnosnosti majetku, zejména rekonstrukcí a následným pronájmem rekonstruovaných 

objektů, případně budoucím prodejem některých vybraných nemovitostí (byty vzniklé 

rekonstrukcí některých staveb),  

5) pokračování v nastaveném fungování servisního střediska Lom s výhledem 

zvýšení počtu servisních jednotek a tím i zvýšení výnosů tohoto střediska, 

6) v oblasti nepotřebného majetku (původní výrobní stroje vč. náhradních dílů a 

nástrojů ) nadále pokračovat ve vyhledávání vhodných smluvních partnerů a 

realizovat další prodeje tohoto majetku, 

7)  docílit  zvýšení  výnosů z areálů Mníšek pod Brdy a Čelákovice (alespoň o 4%) 

rozšířením portfolia pronajímatelných nemovitostí o nově zrekonstruované objekty, 

příp.  zvýšením  obsazenosti již  pronajímaných objektů, 

8) snížení nákladů financování závazků Společnosti o 2,000 tis. Kč/rok, a to 

restrukturalizací stávající úvěrové angažovanosti Společnosti, 

9)   provedení  ocenění nemovitého majetku. 

 
 

Představenstvo předpokládá účinnost výše navržených postupů,  ekonomickou situaci  
Společnosti bude nadále pečlivě sledovat a  přijatá opatření  budou průběžně 
vyhodnocována. Na základě výsledků vyhodnocení a v případě potřeby předloží 
představenstvo společnosti  akcionářům návrh případných dalších kroků . 

 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY 
 
Zaměstnanci Společnosti nebyli v roce 2018 organizováni v odborech. Společnost se řídí 
mzdovým předpisem. 
 
Ke dni 31. 12. 2018 Společnost zaměstnávala celkem 13 zaměstnanců.  

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU V ZAHRANIČÍ 
 
Společnost nemá žádnou organizační jednotku v zahraničí. 

VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 
 
Společnost v účetním období roku 2018 nerealizovala žádný výzkum a vývoj. 
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AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Společnost provozuje svou činnost v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany 
životního prostředí. 

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 
 
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti kromě těch, které jsou popsány 
v příloze účetní závěrky. 

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 

Představenstvo se v následujícím období soustředí zejména na tyto oblasti: 

 Zhodnocení nemovitého majetku formou oprav a investic, pronájem nemovitostí, 
s cílem maximálního komerčního využití areálů v Mníšku pod Brdy a Čelákovicích.  

 Zpeněžení nemovitostí nevhodných k dalšímu komerčnímu využití. 

 Zpeněžení pro společnost již nepotřebného movitého majetku včetně náhradních dílů 
postupným efektivním prodejem.  

 Zajištění finančních prostředků na postupné vypořádání závazků vůči věřitelům. 

 Posílení stabilizace společnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 

          











DIAGRAM Koncernu - zpráva o vztazích k 31.12.2018

100% AUTORECYKLING, spol. s r.o. IČ: 63998262

100% z.k.: 200 tis. CZK

100% Soběšice Estate s.r.o. IČ: 28325397

z.k: 21,184 mil. CZK

IČ: 269 70 805

KONSIG CZ a.s. IČ: 25516329 51,00%

z.k.: 6 mil. CZK

csd, spol. s r.o. IČ: 31449433 100%

z.k: 6.640 €

100%

IČ: 634 94 671 BRNO Properties PROJECT 21, a.s. IČ: 27745716 100%

z.k.: 300 mil. CZK z.k : 2 mil. CZK

100% Zberné suroviny a.s. IČ: 35701986 Demontina AG, 96%

z.k.: 10,800 mil. € z.k: 100 tis. CHF

100% DRUSO spol. s r.o. IČ: 00518972 PATRIA Kobylí, a.s. IČ: 25532359 31,55%

z.k.: 1,14 mil. CZK z.k: 110,414 mil. CZK

61,64% SD-Kovo Mladá Boleslav, a.s. IČ: 46356428 PATRIA BIO s r.o. IČ: 03594548 100%

z.k.: 45,8 mil. CZK z.k: 200 tis. CZK

TRINOM, spol. s r.o. IČ: 46345388 100%

z.k: 100 tis. CZK

75,40% SD FEROTECH s.r.o. IČ: 26236346 100% Ferotech Slovakia, s.r.o. IČ: 31443974 Morava, mlékařské odbytové družstvoIČ: 60742780 0,8%

z.k.: 13 mil. CZK z.k.: 48 862,- € z.k: 125 tis. CZK

19,84% 80,16% SILSCRAP a.s. IČ: 25655337 100% SILSCRAP SLOVAKIA s.r.o. IČ: 45392684

z.k.: 30,242 mil. CZK z.k.: 5 tis. €

4,08% 87,97% Metalšrot Tlumačov a.s. IČ: 46901094 100% KOVO - ŠROT s.r.o. Jihlava IČ: 18199321

z.k.: 201,184 mil. CZK z.k.: 69,732mil. CZK  

70% Demonta T, s.r.o. IČ: 41034228

z.k.: 15,19 mil. CZK  

85,44% 0,87% 0,37% KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. IČ: 46357033 100% Kovohutě Halda spol. s r.o. IČ: 04307852

z.k.: 132,958 mil. CZK z.k : 20 tis. Kč

100% Kovohutě Real spol. s r.o. IČ: 04410271

z.k : 20 tis. Kč

49% KONSIG CZ a.s. IČ: 25516329

z.k.: 6 mil. CZK

IČ: CH170.3.029.660-4

Ing. Ivo Dubš

z.k: 14,5 mil. CZK

HEIM Trade SE

DEMONTA Trade SE

/jk
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou 

listinou jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze dne 1. 1. 1994, oddíl B, vložka 2395. 

 

Společnost (účetní jednotka) je zařazena, dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., do 

kategorie „malá účetní jednotka“ s povinností auditu účetních závěrek. 

 

Předmětem podnikání společnosti je  

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,  

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

 zámečnictví, nástrojářství, 

 slévárenství, modelářství, 

 obráběčství 

 opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

 

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu 

společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Akcionář % podíl na základním kapitálu 

DEMONTA Trade SE 85,44 % 
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1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

Poř. 

čís. 

Datum 

změny Popis změny Nový zápis 

1. 21.6.2018 

Statutární orgán – 

Představenstvo SOŇA RAJTAROVÁ – předseda představenstva 

2. 21.6.2018 
Statutární orgán – 
Představenstvo JOSEF MACHÁČEK - člen představenstva 

3. 14.12.2018 
Statutární orgán – 
Představenstvo JAN HERYNK - člen představenstva - zánik členství k 15.11.2018 

4. 14.12.2018 

Statutární orgán – 

Představenstvo Bc. JAN KADLEC - člen představenstva 

5. 2.2.2018 

Statutární orgán – 

Dozorčí rada Mgr. IVO DUBŠ - předseda dozorčí rady 

6. 23.1.2018 
Akcie - zákaz 

zastavení K akciím vydaným obchodní společností: 

    

a) 25 401 kusů kmenových akcií Série A č. 004534 - 029934 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

b) 456 kusů kmenových akcií Série A č. 029949 - 030404 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

c) 21 kusů kmenových akcií Série A č. 037980 - 038000 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

d) 609 kusů kmenových akcií Série A č. 039601 - 040209 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

e) 21 622 kusů kmenových akcií Série B č. 001001 - 022622 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

f) 782 kusů kmenových akcií Série C č. 000295 - 001076 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 678,50 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

g) 171 kusů kmenových akcií Série F č. 000001 - 000171 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 44.973,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

h) 148 kusů kmenových akcií Série G č. 000002 - 000149 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76.500,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

i) 30 kusů kmenových akcií Série H č. 000021 - 000050 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 339.250,- Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

j) 48 kusů kmenových akcií Série I č. 000001 - 000048 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

k) 75 959 kusů kmenových akcií Série J č. 000001 - 075959 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 114,75 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

l) 79 508 kusů kmenových akcií Série K č. 000001 - 079508 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 150,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

m) 1 076 kusů kmenových akcií Série L č. 000001 - 001076 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.017,75 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 



Příloha účetní závěrky za rok 2018 

 

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.  5 

     

      
n) 1 kus kmenové akcie Série M č. 000001 znějící na jméno, vydané Společností, o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 6.745,95 Kč; 

      

o) 3 kusy kmenových akcií Série N č. 000001 - 000003 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.491,90 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

p) 210 kusů kmenových akcií Série O č. 000001 - 000210 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 67.459,50 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

q) 149 kusů kmenových akcií Série P č. 000001 - 000149 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 114.750,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

r) 50 kusů kmenových akcií Série Q č. 000001 - 000050 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 508.875,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

s) 48 kusů kmenových akcií Série R č. 000001 - 000048 znějících na jméno, vydaných 
Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 15.000,00 Kč, které jsou nahrazeny 
hromadnou listinou; 

      

byl na základě "Zástavní smlouvy k akciím vydaným společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, 
a.s." ze dne 16. 11. 2017 zřízen zákaz zastavení bez předchozího písemného souhlasu 
společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČO: 
492 40 901 ("Banka"). Zákaz zastavení byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Banky a 
potrvá nejdéle do  

30. 9. 2032. 

7. 2.2.2018 výmaz Ostraha majetku a osob 

8. 2.2.2018 zápis Obráběčství  

9. 2.2.2018 zápis Opravy dopravních prostředků a pracovních strojů 

10. 2.2.2018 výmaz / zápis Křižíkova 270 / Křižíkova 270/17 

 

 

 

 

 



Příloha účetní závěrky za rok 2018 

 

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.  6 

     

1.3. Organizační struktura společnosti 

KOVOHUTĚ HOLDING DT tvoří: 

 

 divize Kovohutě Čelákovice 

 divize Kovohutě Mníšek pod Brdy  

 divize Slévárna Jablonec nad Nisou 

 divize Lom u Tábora (nově od 1.1.2017) 

 

Společnost nemá žádné stálé pobočky, ani nevyužívá obchodní zástupce. 

1.4. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 

 Funkce Jméno 

Představenstvo předseda Soňa Rajtarová 

 člen Bc. Jan Kadlec 

 člen Jozef Macháček 

   

Dozorčí rada předseda Mgr. Ivo Dubš 

 člen  Miloslav Štěrba 

 člen Ing. Libor Kameník 

1.5. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 

Účetní jednotka měla k rozvahovému dni majetkové účasti v jiných společnostech, a to: 

-  100 % obchodní podíl ve společnosti Kovohutě Real spol. s r.o. se sídlem Křižíkova       

270/17, 250 88 Čelákovice   

-  100 % obchodní podíl ve společnosti Kovohutě Halda spol. s r.o. se sídlem Pražská 

900, 252 10 Mníšek pod Brdy 

-   49 % obchodní podíl ve společnosti KONSIG CZ a.s. se sídlem Pražská 900, 250 10 

Mníšek pod Brdy 

1.6. Identifikace skupiny  

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. je součástí podnikatelského uskupení, jehož řídící 

společností je společnost HEIM Trade SE. 
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2. ÚČETNÍ METODY  

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, 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 (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 

souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 

svých aktivitách. 

 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za kalendářní 

rok 2018. 

 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-

li dále uvedeno jinak.  

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 

rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, 

a 60 tis. Kč u nehmotného dlouhodobého majetku. 

 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které 

zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Úroky a další finanční náklady 

se aktivují do pořizovací ceny během pořizování tohoto majetku, tj. do doby uvedení 

tohoto majetku do užívání. Poté jsou součástí finančních nákladů. 

 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku vyšší než 40 tis. Kč 

zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený společností je oceňován vlastními náklady, které 

zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, výrobní režijní náklady, které se 

k tomuto majetku vztahují. 

 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou 

sníženou o oprávky a případné opravné položky. Opravné položky k dlouhodobému 

majetku vychází ze zpracovaných znaleckých posudků a z individuálního posouzení 

vedení společnosti. 

 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní 

jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení 

zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Pořizovací 

cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je odpisována následujícím 

způsobem:  
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Druh majetku  Metoda odpisování  

 

Doba odpisování  

Budovy a stavby lineární  36 – 75 let  

Stroje a zařízení lineární 10 – 36 let  

    

Společnost se s účinností od 1.1.2018 rozhodla změnit metodu odpisování u vybraného 

majetku. Jedná se o majetek určený k likvidaci, prodeji či rekonstrukci a není tak 

užíván. U tohoto majetku jsou pozastaveny účetní odpisy a jsou k němu tvořeny 

opravné položky. 

Daňové odpisy - Při uplatňování daňových odpisů postupuje společnost podle § 26 až § 

32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Společnost zvolila metodu lineární. 

S ohledem na realizované daňové ztráty společnost od roku 2009 rozhodla  

o pozastavení daňových odpisů. 

Účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku, který vznikl v souvislosti s fúzí v roce 2007, je 

odepisován v souladu s českými účetními předpisy, a to po dobu 15 let.  

 

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 

 

Drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní 

jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do povinně 

stanovené částky, ale bude jej evidovat, je účtován při pořízení a vydání do spotřeby na 

účet nákladů.  

 

Drobný nehmotný majetek se účtuje při pořízení do nákladů.  

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1.001 Kč do 40.000 Kč je při zařazení do 

používání odepsán 100% do nákladů. Dále je veden v podrozvahové evidenci. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1.000 Kč je účtován do nákladů. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 15.001 Kč do 60.000 Kč je veden jako 

nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán 100%. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 15.000 Kč je účtován do nákladů 

společnosti. 

 

Pozemky a nedokončené investice se neodpisují. 

2.2. Finanční majetek 

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména:  

 

a) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou 

splatnosti delší než jeden rok, 

b) cenné papíry a podíly,  

c) dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. 

 

Podíly, cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení 

a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. 
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Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují 

ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti). 

2.3. Zásoby 

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno v předem stanovených 

nákladech zahrnujících:  

 

 přímé náklady (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady – kooperace), 

 výrobní režii. 

 

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách 

zahrnujících:  

 

 cenu pořízení, 

 vedlejší pořizovací náklady (externí dopravné, vlastní doprava, atd.), jsou 

součástí ceny pořízení. 

 

Účtování zásob je prováděno způsobem A evidence zásob. Výdej zásob ze skladu je 

účtován metodou váženého aritmetického průměru.  

 

Opravná položka na zásoby se tvoří na základě individuálního posouzení případného 

znehodnocení zásob. 

2.4. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou 

o opravné položky a to na základě věkové struktury pohledávek, kdy účetní jednotka 

tvoří 40% opravnou položku k pohledávkám 12 až 24 měsíců po splatnosti, 85% 

opravnou položku k pohledávkám 24 až 36 měsíců po splatnosti a 100% opravnou 

položku k pohledávkám 36 a více po splatnosti. 

 

Zákonné opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením zákona 

o daních z příjmů a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

 

Pohledávky jsou dále posuzovány individuálně a v případě zjištění přechodného snížení 

hodnoty pohledávek jsou k nim tvořeny opravné položky bez ohledu na výše uvedené. 

2.5. Závazky  

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.6. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 

dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 

účetní závěrka. 
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2.7. Rezervy 

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.  

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Společnost používá  pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální denní 

kurzy ČNB.  

 

K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí měně přepočítávají kurzem 

ČNB. Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů, resp. nákladů běžného 

roku. Nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů, resp. nákladů běžného 

roku. 

2.9. Finanční leasing 

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka 

finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.  

2.10. Výnosy 

Výnosy z prodeje výrobků se účtují v okamžiku dodání výrobků odběratelům  

a přechodu rizik spojených s vlastnictvím výrobků. Výnosy z pronájmů se účtují po 

uplynutí kalendářního čtvrtletí do období, se kterým věcně a časově souvisí. 

2.11. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 

a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 

závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 

společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 

relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 

v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.  

2.12. Přehled o peněžních tocích  

Účetní jednotka s ohledem na skutečnost, že se nejedná o vybranou společnost 

definovanou zákonem o účetnictví, nesestavila přehled o peněžních tocích. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 

Společnost neeviduje žádné přírůstky DNM. 

V roce 2018 byl vyřazen DNM (software) v hodnotě 17,499 tis. Kč, který byl již 

v minulých letech plně odepsán. Byly vyřazeny programy, které již v současnosti nejsou 

využívány společností a nelze je aktualizovat.  

 

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

Výrobní aktivity v divizích Mníšek pod Brdy, Čelákovice a Jablonec nad Nisou byly 

ukončeny a probíhá postupný prodej technologického vybavení těchto provozů.  

 

V účetním období roku 2018 byly dosaženy tržby z prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku ve výši 5,901 tis. Kč (zůstatková cena účetní 5,713 tis. Kč) se ziskem 188 tis. 

Kč.  

 

Díky finanční podpoře majoritního akcionáře může prodej probíhat postupně, nikoliv 

v časové tísni. 

 

Vzhledem k výše uvedenému, vedení společnosti předpokládá, že při následném prodeji 

zbývající technologie v divizi Čelákovice nedojde k významným ztrátám a tudíž není 

nutno snižovat účetní zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku v souvislosti 

s ukončením výrobní činnosti. 

 

Společnost se dále soustřeďuje v divizi Mníšek a Čelákovice na efektivní komerční 

využití nemovitého majetku. 

 

Tržby z pronájmů každoročně stoupají, v roce 2018 dosáhly v Čelákovicích částky 

8,156 tis. Kč (což je navýšení oproti roku 2017  o 2,640 tis.Kč). Po stavebních úpravách 

se podařilo pronajmout více prostor. Nyní je pronajato 37% z celkové plochy 

zastavěných ploch. V Mníšku dosáhly částky 8,441 tis. Kč (což je o 430 tis. Kč méně 

oproti roku 2017, způsobené odchodem významného nájemníka). Pronajato je 20% 

z celkové zastavěné plochy. Společnost se neustále snaží o zlepšování podmínek pro 

pronájmy a o zajišťování nových nájemníků.  

 

 

Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): 
 

Položka/Druh majetku 2018 2017 

Automobil MERCEDES BENZ 

Automobil Ford 

Automobil Škoda 

Tech.zhodnocení – sklad MTZ 

0 

0 

0 

247 

50 

160 

60 

0 

 

V roce 2018 bylo provedeno technické zhodnocení pronajatého skladu v divizi Mníšek 

pod Brdy. 
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Významné úbytky DHM zahrnují (údaje v zůstatkové ceně v okamžiku vyřazení): 
 

Položka/Druh majetku 2018 2017 

Vyřazení majetku s následnou likvidací (šrotace) 4 388 0 

Prodej majetku 

Z toho Pozemky 

            Budovy a stavby 

            Stroje a zařízení 

5 713  

34 

0 

5 679 

394 

10 

0  

384 

 

 

Společnost zřídila jako zástavce nebo zástavní dlužník zástavní právo k veškerým 

nemovitým věcem k zajištění úhrady dluhu svého a dluhu řídící osoby koncernu  vůči 

zástavním věřitelům (banka, přímo ovládající akcionář). Zástavní právo poskytnuté 

společností řídící osobě koncernu  je zpoplatněno na základě Dohody o úplatě za 

zajištění z 28.12.2017. Roční výnos za rok 2018 činil 2,087 tis. Kč (výnos se mění s 

ohledem na vývoj sazby - 3M PRIBOR a výši zajištěné částky). 

U nemovitostí se jedná o zajištění ve prospěch 1. zástavního věřitele až do výše 355 mil. 

(banka) Kč, ve prospěch 2. zástavního věřitele až do výše 255 mil. Kč (přímo ovládající 

akcionář jako věřitel z obch. vztahů).         

 

Soupis zastaveného nemovitého majetku je uveden ve výpisu z katastru nemovitostí: 

 

 katastrální území Čelákovice list vlastnictví 3180 

 katastrální území Mníšek pod Brdy, list vlastnictví 1279 

 katastrální území Všenory, list vlastnictví 1232  

 katastrální území Rymaně, list vlastnictví 2821 

 

Společnost dlouhodobý hmotný majetek eviduje dle jeho účelu využití, tj. majetek 

v užívání společnosti (stavby – 28,08% ze ZC, movité věci - 0,45% z celkové ZC), 

pronajímaný (stavby - 68,28 % ze ZC, movité věci – 1,15%) , určený k prodeji (stavby 

– 1,58% ze ZC, movitý majetek – 98,40% ze ZC), případně k likvidaci (stavby – 

1,73% ze ZC, movitý majetek – 0% ze ZC) a z tohoto účelu vychází také odpisování, 

případně tvorba opravných položek. 

Opravné položky k dlouhodobému majetku byly tvořeny v roce 2018 na základě 

změny metody odepisování určitého majetku tj. byly zastaveny odpisy a je tvořena 

opravná položka. K 31.12.2018 je vytvořena OP k movitému majetku v celkové výši 

22,959 tis. Kč a OP ke stavbám v celkové výši 392 tis. Kč. 

 
  

Opravná položka Zůstatek k  

31.12.2017 

Tvorba Zúčtování Zůstatek k  

31. 12. 2018 

 Běžné 

 období 

Minulé 

období 

Běžné 

obd. 

Minulé 

obd. 

Běžné 

období 

Minulé 

období 

Běžné 

obd. 

Minulé 

obd. 

dlouhodobému majetku 19 614 19 614 3 736 0 0 0 23 350 19 614 

 

Majetek neuvedený v rozvaze 
 

Druh majetku/pořizovací cena 2018 2017 

Drobný hmotný majetek 1 895 2 394 

Drobný nehmotný majetek 18 18 

Celkem 1 913 2 412 
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Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 

 

V roce 2018 nebyl pořízen žádný majetek formou finančního pronájmu. 

 

3.3. Dlouhodobý finanční majetek  

Podíly v ovládaných a řízených osobách: 
 

Obchodní jméno 

společnosti 

Sídlo společnosti Vlastní kapitál 

společnosti* 

Výsledek hospodaření  

společnosti*  

Účetní hodnota 

Kovohutě Halda spol. s r.o. 

 

Kovohutě Real spol s r.o. 

 

KONSIG CZ a.s. 

Pražská 900, 

Mníšek pod Brdy 

Křižíkova 270/17, 

Čelákovice 

Pražská 900, 

Mníšek pod Brdy 

-95,2 

 

-5,2 

 

4 931,5 

-1,4 

 

-1,4 

 

-1 528,0 

0 

 

0 

 

2 416,4 

Celkem  4 831,1 -1 530,8 2 416,4 

* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2018 

 

Hodnota finanční investice – 100% podíl v dceřiné společnosti Kovohutě Halda spol. 

s r.o., byla přeceněna metodou ekvivalence a její hodnota byla snížena z hodnoty 20 tis. 

Kč na 0 Kč. 

 

Hodnota finanční investice – 100% podíl v dceřiné společnosti Kovohutě Real spol. 

s r.o., byla přeceněna metodou ekvivalence a její hodnota byla snížena z hodnoty 20 tis. 

Kč na 0 Kč. 

 

Hodnota finanční investice – 49% podíl v dceřiné společnosti KONSIG CZ a.s. 

V průběhu účetního období 2018 byl uskutečněn vklad dlouhodobého majetku včetně 

pozemků do základního kapitálu dceřiné společnosti. Poté byl 51% podíl prodán 

společnosti HEIM Trade SE, která bude spoluinvestorem rekonstrukce vloženého 

majetku. Zbývající podíl byl přeceněn metodou ekvivalence a jeho hodnota je 2,416 tis. 

Kč.  

3.4. Pohledávky  

Počet dnů 2018 2017 

 Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 

Do 30 2 600 0 141 12 

31 – 90 45 0 83 30 

91 – 180 78 0 25 0 

181 a více 227 0 185 0 

Do splatnosti 5 967 4 151  5 417 1 568 

Celkem 8 917 4 151 5 851 1 610 

 

Pohledávky po splatnosti činí 2 950 tis. Kč k 31. 12. 2018 (476 tis. Kč k 31. 12. 2017). 

 

 

Opravná položka k  
Zůstatek k            

31.12. 2017 Tvorba Zúčtování 

Zůstatek  k                   

31. 12. 2018 

  Minulé období Běžné období Běžné období Běžné období 

pohledávkám – zákonné          36 87 0 123 

pohledávkám – ostatní 126 48 80 94 

Celkem 162 16 1 977 217 
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3.5. Vlastní kapitál 

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 

Změny vlastního kapitálu vycházejí jednak z výsledku hospodaření běžného účetního 

období a let minulých, tak i z oceňovacího rozdílu z přecenění podílů v dceřiných 

společnostech.  

 

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření účetního období roku 2018 – ztráty ve výši  

22 672 643,82 Kč: 

 22 672 643,82 Kč bude převedeno na účet neuhrazená ztráta minulých let. 

3.6. Opravné položky k zásobám 

Opravné položky vytvořené v minulých letech se ve sledovaném období snížili o částku 

2,283 tis. Kč, díky prodeji a likvidaci zásob. Celková hodnota vytvořených opravných 

položek k zásobám k 31.12.2018 činí 12 720 tis. Kč. Opravné položky jsou vytvořeny 

ke skladu nástrojů (v částce 11 456 tis. Kč) a náhradních dílů (v částce 1 264 tis. Kč) 

přiřaditelné převážně k výrobním technologiím v divizi Čelákovice. 
 

 2018 2017 

Počáteční stav 15 003 3 911 

Tvorba  0 15 003 

Rozpuštění části OP 2 283  3 911 

Zůstatek  12 720 15 003 

3.7. Rezervy 

V účetním období 2018 nebyly tvořeny žádné rezervy. 

3.8. Závazky 

 

Počet dnů 2018 2017 

 Z obchodního 

styku 

Ostatní Z obchodního 

styku 

Ostatní 

do 30 22 0 220 0 

31 – 90 0 0 0 0 

91 - 180 0 0 0 0 

181 – 360 0 0 0 0       

361 a více 0 0 0 0 

do splatnosti 2 296  386 536 18 274 361 163 

Celkem 2 318 386 536 18 494 361 163 

 

3.9. Úvěry a půjčky 

Banka/ 

Věřitel 

Zůstatek k 

31.12.2018 

Zůstatek k  

31.12.2017 

Forma 

zajištění 

ŠKOFIN 0 110 Movitým majetkem 

DEMONTA Trade SE 700 700 Movitým majetkem 

DEMONTA Trade SE 14 700 14 700 Movitým majetkem 

DEMONTA Trade SE 8 500 8 500 Movitým majetkem 

DEMONTA Trade SE 66 500 66 500 Movitým majetkem 
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DEMONTA Trade SE 255 000 255 000 Nemovitým majetkem 

DEMONTA Trade SE 14 000 14 000  

Celkem 359 400 359 510  

 

Společnost uzavřela se společností DEMONTA Trade SE dne 31.12.2018 Dohodu o 

změně obsahu závazků, kdy se půjčky včetně dluhu za nesplacené úroky v celkové výši 

110,138 tis. Kč slučují a sjednocují se úrokové sazby v jednu společnou, a to s účinností 

od 1.1.2019. 

3.10. Odložená daň 

Společnost o odložené daňové pohledávce vzniklé zejména z neuplatněných daňových 

ztrát minulých let neúčtovala, protože není dostatečně pravděpodobné, že odložená 

daňová pohledávka bude využita.  

 

3.11. Splatné dluhy z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky 

Účetní jednotka neeviduje žádné dluhy z titulu pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dluhy z titulu veřejného zdravotního 

pojištění po splatnosti. 

 

Společnost nemá vůči místně příslušným finančním orgánům daňové nedoplatky 

k 31.12.2018. 

 

3.12. Výnosy z běžné činnosti 

 

 Období do 31.12.2018  Období do 31.12.2017 

 Celkem. Tuzem.       Zahr. Celkem. Tuzem.       Zahr. 

Tržby z prodeje vl. výr. 0 0 0 0 0  0 

Tržby z prodeje služeb 29 471 28 367 1 104 28 346 27 389 957 

Tržby z prodeje majetku 5 901 1 807 4 094 1 297 216 1 081 

Tržby z prodeje materiálu 4 855 4 668 187 4 427 4 113 314 

Ostatní výnosy 6 370 6 328  42 3 428  4 566 0 

Celkem 46 597 41 170 5 427 37 498 35 146 2 352 

 

3.13. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující: 
 

 
 2018 2017 

 Počet Osobní náklady 

 celkem 

Počet Osobní náklady 

 celkem 

Zaměstnanci 13 6 138 13 6 895  

Řídící pracovníci 

Statutární orgány 

1 

5 

1 069 

1 341 

1 

5 

642 

1 036 

Celkem 19 8 548 19 8 573 

 

Členům orgánů společnosti nebyla v běžném ani minulém období poskytnuta peněžitá 

či jiná plnění v podobě půjček a úvěrů, poskytnutých záruk, důchodového pojištění. 
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Členovi statutárního orgánu společnosti bylo poskytnuto  na základě smlouvy  vozidlo k  

bezplatnému užívání pro služební i soukromé účely. 

 

Mezi účetní jednotkou a většinovým vlastníkem, členy dozorčí rady a členy 

představenstva nedošlo v účetním období k významným transakcím, které by byly 

uzavřeny za jiných než běžných tržních podmínek. 

3.14. Mimořádné výnosy a náklady 

V účetním období roku 2018 společnost nevykázala žádné mimořádné výnosy ani 

náklady.  

Od roku 2016 se mimořádné výsledky hospodaření nevykazují samostatně, jsou součástí 

provozních výsledků hospodaření. Z tohoto důvodu nebude v dalších letech tento bod 

v Příloze uváděn.  

3.15. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi  

Společnost za účetní období roku 2018 vynaložila za audit účetní závěrky dle uzavřené     

smlouvy 95 tis. Kč.  

3.16. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty 

Pohledávky a výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty 
   

       Subjekt Vztah ke 

společnosti 
Výnosy k  Pohledávky k 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

DEMONTA Trade SE Mateřská 138 2 570 0 0 

HEIM Trade SE Vrcholná mateřská 28 558 20 973 5 149 4 588 

DRUSO s.r.o. Sesterská 232 562 0 0 

KONSIG CZ a.s. Sesterská 59 1 567 2 459 0 

SD - Kovo Mladá Boleslav, a.s. Sesterská 1 833 1 044 277 64 

SD FEROTECH s.r.o. Sesterská 138 136 0 19 

ALUTHERM CZ s.r.o. Sesterská 212 191 8 2 

Demonta T, s.r.o. Sesterská 912 834 59  1 

Zberné suroviny a.s. Sesterská 0 132 0 0 

KOVO - ŠROT s.r.o. Jihlava Sesterská 396 83 0 20 

PATRIA Kobylí, a.s. Sesterská 0 70 0 2 

METALŠROT TLUMAČOV a.s. Sesterská 515 377 72 51 

SILSCRAP a.s. Sesterská 588 474 49 0 

Celkem   33 581 29 013 8 073 4 747 

   

 

   

Závazky a nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty    

       Subjekt Vztah ke společnosti Nákupy k  Závazky k 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

DEMONTA Trade SE Mateřská 16 242 14 118 380 895 370 813 

HEIM TRADE SE Vrcholná mateřská  1 134 1 108 2 976 408 

KONSIG CZ a.s. Sesterská 0 304 0 0 

PATRIA Kobylí, a.s. Sesterská 29 39 11 0 

SILSCRAP a.s. 

SD-Kovo Mladá Boleslav, a.s. 

Sesterská 

Sesterská 

1 755 

18 

5 754 

0 

706 

0 

4 312 

0 

Celkem   19 178 21 323 384 588 375 533 
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3.17. Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj 

Společnost nevynaložila ve sledovaném ani předchozím období žádné výdaje na 

výzkum a vývoj. 

3.18. Závazky neuvedené v rozvaze 

Společnost neeviduje závazky neuvedené v rozvaze. 

3.19. Významné soudní spory 

 U Městského soudu v Praze jsou vedeny žaloby minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 26.02.2014, a to na neplatnost všech usnesení včetně 

schválení zastavení nemovitostí ve prospěch Raiffeisenbank, a.s. Usnesením soudu ze 

dne 20.9.2017 se žaloba zamítá. Žalobci podali odvolání.  

 U Městského soudu v Praze jsou vedeny žaloby minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 24.06.2014, a to na neplatnost všech usnesení včetně 

schválení účetní závěrky za rok 2013. Usnesením soudu ze dne 15.6.2018. se žaloba 

zamítá. Žalobci podali odvolání. 

 U Městského soudu v Praze jsou vedeny žaloby minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 24.11.2014, a to na neplatnost usnesení ve věci záměru 

převést nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou jako podstatné části závodu na 

nabyvatele HEIM Trade SE a záměru uzavřít smlouvu o převodu podílu ve společnosti 

ALUTHERM CZ s.r.o. tvořícího podstatnou část závodu na společnost DEMONTA 

Trade SE. Usnesením soudu ze dne 4.10.2017 se žaloba zamítá. Žalobci podali 

odvolání. 

 U Městského soudu v Praze je vedena žaloba minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 30.12.2014, a to na neplatnost usnesení o převodu 

nemovitostí v k.ú. Jablonec nad Nisou jako podstatné části závodu nabyvatele HEIM 

Trade SE a převodu podílu na společnosti ALUTHERM CZ s.r.o. tvořícího podstatnou 

část závodu na společnost DEMONTA Trade SE. Usnesením soudu ze dne 4.10.2017 

se žaloba zamítá. Žalobci podali odvolání. 

 U Městského soudu v Praze je vedena žaloba minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 27.10.2015, a to na neplatnost jednotlivých usnesení 

 Záměr uzavřít smlouvu o zápůjčce v částce 255 000 000,- Kč od společnosti 

DEMONTA Trade SE 

 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 

 Schválení návrhu smlouvy o započtení 

 Rozhodnutí o vkladu části obchodního závodu představující nemovitosti v k.ú. 

Čelákovice do společnosti Kovohutě Real spol. s r.o. 

 Rozhodnutí o vkladu části obchodního závodu představující nemovitosti v k.ú. 

Mníšek pod Brdy do společnosti Kovohutě Halda spol. s r.o.  

Dne 24.1.2019 bylo vyhlášeno usnesení  - žaloba se zamítá. 

 U Městského soudu v Praze je vedena žaloba minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 23.6.2016 – bod 3. Zástava nemovitostí ve prospěch 
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společnosti DEMONTA Trade SE za účelem zápůjčky 255,000.000,00 Kč, - bod 

4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 .  

Dne 14.6.2018 bylo vyhlášeno usnesení  - žaloba se zamítá. Žalobci podali odvolání. 

 U Městského soudu v Praze je vedena žaloba minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 29.6.2017, a to na neplatnost usnesení o rozhodnutí o 

schválení řádné účetní závěrky za rok 2016. Usnesením soudu ze dne 11.12.218 

ustanoven znalec Ing. Lelek. Očekáváme znalecký posudek a nařízení dalšího jednání 

ve věci. 

 U Městského soudu v Praze je vedena žaloba minoritních akcionářů na neplatnost 

valné hromady konané dne 21.11.2017, bod 3. Rozhodnutí o schválení zastavení 

nemovitostí ve prospěch Raiffeisenbank. Na den 4.4.2019 nařízeno první jednání ve 

věci.   

 U Krajského soudu v Praze je vedeno řízení proti ing. Vyhnalíkovi pro 40.000 EUR 

z titulu náhrady škody způsobené nedbalým výkonem funkce. Žaloba byla zamítnuta. 

 U Městského soudu v Praze vedeno řízení o vyloučení členů statutárního orgánu 

KHDT z výkon funkce statutárního orgánu společnosti. Rozhodnutí nebylo vydáno. 

 

3.20. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

         Nenastaly žádné významné události po datu účetní závěrky.  

 

3.21. Nepřetržitost pokračování činnosti účetní jednotky 

V roce 2018 i nadále pokračovala společnost v navyšování  komerčního využití 

nemovitého majetku s neustálým zvyšováním objemu pronajatých prostor, a dále i v  

prodeji nepotřebného majetku v divizích Mníšek, Čelákovice a Jablonec n. N. 

Divize v Lomu u Tábora, zabývající se servisy nakladačů, vytvořila za rok 2018 zisk a 

bude nadále pokračovat v servisní činnosti a prodeji náhradních dílů. 

 

Je nutno konstatovat, že společnost je závislá na pokračující finanční podpoře 

majoritního akcionáře. Společnost tak byla schopna v roce 2018 i v současné době hradit 

své závazky vůči věřitelům řádně ve lhůtách splatnosti.  

Současná finanční podpora majoritního akcionáře vychází z nejnovějšího Prohlášení 

účetní jednotky DEMONTA Trade SE ze dne 1.3.2019, které společnosti umožňuje 

hradit veškeré závazky nejpozději do 31.12.2022.  

 

Společnost má pro roky 2019-2022 zpracovány studie a investiční projekty do 

nemovitostního majetku, které po jejcih dokončení, zvýší procento prostor vhodných 

k pronájmu, či případnému prodeji a tím zvyšování rentability realitní činnosti. Tato 

plánovaná investice do rekonstrukcí hal, budov a areálu bude financována 30-ti % 

vlastních prostředků společnosti a 70-ti % z prostředků skupiny DEMONTA Trade SE 

(více v Plánu investic, který je uložen k nahlédnutí v sídle společnosti). 

 

Na základě odborného posouzení může společnost konstatovat, že hodnota pozemků 

v katastrálním území Čelákovice je 10-násobně vyšší a hodnota budov je 4-násobně 

vyšší než hodnota účetní. V katastrálním území Mníšek pod Brdy je hodnota pozemků  
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5-násobně a hodnota budov je 9-násobně vyšší než je hodnota účetní. Nutno však 

zdůraznit, že tuto informaci o tržní ceně rozvaha sestavená podle  CZ-GAAP nedokáže 

dostatečně a věrně zobrazit.   

 

Změnou metody odpisování s účinností od 1.1.2018 byly u majetku určeného k likvidaci,    

prodeji či rekonstrukci pozastaveny účetní odpisy a jsou k němu tvořeny opravné 

položky.  

 

Společnost zajistila uzavřením Dohody o změně obsahu závazků (více viz. bod  Přílohy 

k ÚZ 3.9.)  nižší úrokové zatížení a prodloužení splatnosti závazků. 


