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Základní údaje o společnosti 

název firmy: EPA a.s. 

sídlo: Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550,  PSČ: 190 11 

zapsána do obchodního rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1564 

datum vzniku: 1. května 1992 

základní kapitál: 27.300.000,- Kč 

IČ: 45274347 

DIČ: CZ45274347 

bankovní spojení: Komerční banka Praha 8 
číslo účtu: 15001081 / 0100 
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Orgány společnosti 

Představenstvo: předseda – Ing. Petr Vomela 

místopředseda – Ing. Jiří Kočí 

člen – Ing. Renáta Vomelová 

Dozorčí rada: předseda – Ing. Petr Klomínek 

místopředseda – Doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc. 

člen – Ing. Vlastimil Kugler 

 

Vedoucí zaměstnanci společnosti 

Ing. Vlastimil Kugler – vedoucí divize HDO 

Petra Šmatová – vedoucí ekonomického útvaru 

Anna Klosová – vedoucí provozního útvaru 

 

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Předmět podnikání společnosti 

 obráběčství, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení, 

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

 zámečnictví, nástrojářství 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

 

Valná hromada 

Představenstvo 

výrobní divize 

Dozorčí rada 

režijní útvary 

Divize HDO Ekonomický útvar Provozní útvar 
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Hlavní oblasti činnosti společnosti 

Systémy a vysílače hromadného dálkového ovládání (HDO) jsou nejvýznamnější činností 
společnosti EPA trvale od doby jejího vzniku. Do této oblasti patří projektování, vývoj, výroba, 
montáž a následný servis výkonových a řídicích systémů statických vysílačů HDO. Jedná se o realizaci 
řídicích systémů a výkonových statických měničů pro velké vysílače do úrovní 110 kV s výkony 
720 kVA až 1,6 MVA a řídicích systémů a výkonových statických měničů HDO 250 kVA pro úrovně 
vn. 

Akciová společnost EPA dále poskytuje pronájem volných nebytových prostor. EPA a.s. se rovněž 
zabývá opravami dříve dodávaných zařízení vibrační a třídící techniky vlastní výroby (třídící linky, 
bubnové magnetické separátory, separátory neželezných kovů, vibrační třídičky, vibrační třídicí 
stoly, řízené rezonanční vibrační dopravníky, vibrační podavače). Ve vlastní zkušebně je společnost 
schopna provádět různá měření a zkoušky elektrických strojů a pohonů.  

 

Ostatní informace 

S volnými finančními prostředky společnost dlouhodobě nakládá velmi konzervativně. Všechny 
volné finanční prostředky jsou uloženy na bankovních účtech u tří největších českých bank, popř. 
prostřednictvím správy aktiv v podílových listech a dluhopisech vydaných převážně finančními 
společnostmi z bankovních skupin těchto bank, protože to považujeme za nejbezpečnější. Dbáme 
na vysokou likviditu uložených popř. investovaných finančních prostředků, tzn. krátkou splatnost u 
spořicích účtů i u dluhopisů. Představenstvo je pravidelně na svých zasedáních i mimo ně 
seznamováno se stavem finančních prostředků na bankovních účtech a s hodnotou cenných papírů 
v majetku společnosti. 

Společnost EPA si není vědoma žádných skutečností, které by měly negativní vliv na pokračování 
činnosti účetní jednotky v následujícím období. Společnosti není známa žádná další důležitá 
skutečnost, která není obsažena v této výroční zprávě ani v některé z jejích příloh a kterou by bylo 
nutné nebo potřebné ve výroční zprávě uvést. 

 

 

V Praze dne 22. 2. 2021  
Ing. Petr Vomela 

předseda představenstva 
 

Přílohy 

∗ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020, 

∗ výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020, 

∗ rozvaha k 31. 12. 2020, 

∗ příloha v účetní závěrce za rok 2020, 

∗ zpráva o vztazích za rok 2020, 

∗ zpráva dozorčí rady akciové společnosti EPA o ověření roční účetní závěrky za rok 2020. 



 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 
a o stavu jejího majetku v roce 2020 

 
 
 
 

Uplynulý rok byl svým způsobem výjimečný, stejně jako v jiných firmách, v důsledku šíření celosvětové pandemie 
onemocnění COVID-19. Museli jsme zavést několik organizačních opatření, ať již na základě opatření vlády, či z vlastního 
rozhodnutí s ohledem na věkovou strukturu našich pracovníků. Opatření se týkala (a stále týkají) jak vlastních zaměstnanců, tak 
i nájemců. Zavedli jsme povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve všech společných prostorách společnosti, 
vybavili veškeré toalety dezinfekcí na ruce, dezinfekci nabízíme i u vrátnice, po vstupu do budovy. Doporučili jsme dodržování 
dvoumetrového odstupu mezi osobami a doporučili jsme také omezení kontaktů preferováním elektronického a telefonického 
vyřizování pracovních záležitostí, a to nejen omezením návštěv jiných firem či pracovníků jiných firem u nás, ale i uvnitř naší 
společnosti. Věříme, že tato opatření přispěla k tomu, že se u nás v minulém roce objevil jen jeden případ nákazy koronavirem 
(s lehkým průběhem, pracovník se nakazil doma a ve firmě nákazu nerozšířil), ale ve svém důsledku i k dobrým výsledkům 
společnosti za minulý rok. 

 
Stejně jako v předchozích letech byly i v roce 2020 hlavní činností společnosti EPA systémy vysílačů hromadného dálkového 

ovládání (HDO), které doplňoval především pronájem nebytových prostor. Nadále provádíme opravy dříve dodávaných zařízení 
vibrační a třídicí techniky vlastní výroby (nová již nevyrábíme) a nabízíme i měření a zkoušky elektrických strojů a pohonů ve 
vlastní zkušebně, tyto činnosti jsou však jen doplňkové a nemají vliv na naše hospodaření. 

 
Divize HDO prováděla dodávky technologie, která byla vyvinuta v minulých letech. Hlavní důraz jsme zaměřili především 

na sledování spolehlivosti. Průběžně byly prováděny korekce, zejména programového vybavení, vedoucí k optimalizaci provozu 
vyvinutých zařízení. Výsledky za rok 2020 považujeme opět za velmi dobré, tržby oproti předchozímu roku dokonce vzrostly. 
Nemůžeme bohužel počítat s tím, že se dobré výsledky budou každoročně opakovat. U divize HDO může a bude docházet 
k výrazným meziročním výkyvům, protože objem zakázek je ve značné míře závislý na plánování a provozní i investiční 
připravenosti energetických provozů našich zákazníků. 

 
U pronájmů nebytových prostor byl uplynulý rok velmi úspěšný. Tržby z nájemného opět vzrostly a byly nejvyšší v historii, 

přestože jsme v uplynulém roce neměnili výši nájemného. Vzrostla nám totiž obsazenost, takže ke konci roku 2020 jsme měli 
pronajaty prakticky všechny volné prostory, které nepotřebujeme k vlastní výrobní činnosti. Bohužel v prvním čtvrtletí roku 
2021 u nás dva nájemci skončili (či skončí), čímž se uvolní 5 kanceláří (laboratoří). V roce 2020 jsme opět zrekonstruovali 
některé volné prostory a pokračujeme v tom i letos. Věříme, že se nám i v dalších letech bude dařit pronajímat volné prostory 
v našich objektech. Jelikož jsme si ani v letošním roce nemohli dovolit zvýšit nájemné, nepočítáme pro rok 2021 s růstem tržeb 
z nájemného. 

 
Určitou komplikací může být i stav silnice v areálu, ve kterém podnikáme. Silnice (resp. pozemek pod ní) je ve vlastnictví 

fyzické osoby, která ji v průběhu roku 2020 nechala nezákonně (bez povolení) osadit dopravními značkami umožňujícími 
parkování a hlavně ji na různých místech v areálu nechala zastavět vraky vozidel, zejména kamionových návěsů. Na některých 
návěsech se dokonce objevily kancelářské buňky a nápisy „Charita – bydlení zdarma všem“, takže není divu, že byly tyto buňky 
obydleny pochybnými osobami. Přestože se nejen naše, ale i ostatní firmy vlastnící nemovitosti v areálu, obracejí již téměř rok 
s poukazem na nezákonnost těchto jednání na různé státní i obecní úřady a orgány (od silničního správního úřadu přes policii, 
soudy až po vládu), není zatím vidět žádný pozitivní výsledek těchto snah. Zhoršení průjezdnosti areálu, jeho větší znečištění, 
ale i snížení pocitu bezpečí může vést k menšímu zájmu o pronájem prostor v našich nemovitostech. 

 
Finanční hospodaření je pro naši společnost velmi důležité. Stejně jako v minulých letech jsme na provoz společnosti ani na 

investice nepotřebovali žádný bankovní úvěr. Naopak, musíme řešit, co s volnými finančními prostředky. Proto máme část 
uloženu na bankovních účtech a část dlouhodobě investovánu v cenných papírech. Z „peněžní“ části máme na běžném účtu 
pouze nezbytné minimum, zbytek je na spořicím účtu a část byla krátkodobě investována prostřednictvím eTradingu, dokud to 
bylo kvůli úrokům zajímavé (do května 2020). V uplynulém roce se dařilo cenným papírům, i přes jarní prudký pokles, který 
však byl ve zbytku roku nejen kompenzován, ale i překonán. Úroky na spořicích účtech bohužel výrazně klesly (a zatím 
nerostou), přesto jsme s finančním hospodářským výsledkem za rok 2020 spokojeni. 

 
Celkově hodnotíme minulý rok jako velmi úspěšný. Zařadili jsme se mezi menšinu firem, pro něž byl rok 2020 lepší než rok 

předchozí, vzrostly nám tržby i zisk. Nevyužíváme žádné úvěry, nehrozila nám platební neschopnost, své závazky jsme se vždy 
snažili splnit včas. Věříme, že kladných hospodářských výsledků dosáhneme i v dalších letech. 

 
 
 

V Praze dne 22. 2. 2021  
  Ing. Petr Vomela 

 předseda představenstva 



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Minimální závazný výčet informací v plném rozsahu
Rozvaha EPA a.s.

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2020

IČ

45274347

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EPA a.s.

Podnikatelská 550

Praha 9 - Běchovice

190 11

Česká republika

Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

AKTIVA CELKEM 55 631001 -28 81590 094 61 279

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Stálá aktiva 9 813003 -28 81538 271 9 456
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 -9898

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 005

B.I.2. Ocenitelná práva 006 -9898
B.I.2.1. Software 007 -9898

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008

B.I.3. Goodwill 009
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek011

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 811014 -28 71737 171 8 454

B.II.1. Pozemky a stavby 8 098015 -12 24720 180 7 933
B.II.1.1. Pozemky 6 920016 6 920 6 920

B.II.1.2. Stavby 1 178017 -12 24713 260 1 013

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 664018 -16 47016 942 472
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 49024 49 49
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 49026 49 49
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 002027 1 002 1 002

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029
B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030

B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1 002032 1 002 1 002
B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036



Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

C. Oběžná aktiva 45 685037 51 651 51 651

C.I. Zásoby 526038 190 190

C.I.1. Materiál 74039 74 74
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 36040

C.I.3. Výrobky a zboží 416041 116 116

C.I.3.1. Výrobky 416042 116 116
C.I.3.2. Zboží 043

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045
C.II. Pohledávky 2 332046 16 087 16 087

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 047

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052

C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 053

C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054
C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 055

C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 056

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 2 332057 16 087 16 087
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 838058 16 074 16 074

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 1 494061 13 13

C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky 062
C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

C.II.2.4.3 Stát - daňové pohledávky 1 442064

C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1065 1 1
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní 9066 7 7

C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 42067 5 5

C.III. Krátkodobý finanční majetek 12 647072 18 231 18 231
C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 12 647074 18 231 18 231

C.IV. Peněžní prostředky 30 180075 17 143 17 143
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 173076 166 166

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 30 007077 16 977 16 977

D. Časové rozlišení aktiv 133078 172 172
D.1. Náklady příštích období 133079 172 172

D.2. Komplexní náklady příštích období 080

D.3. Příjmy příštích období 081



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém

účetním období
5

Stav v běžném

účetním období

Číslo

c
řádku

PASIVA CELKEM 55 63161 279082

A. Vlastní kapitál 52 08550 896083

A.I. Základní kapitál 27 30027 300084

A.I.1. Základní kapitál 27 30027 300085

A.I.2. Vlastní podíly (-) 086

A.I.3. Změny základního kapitálu 087

A.II. Ážio a kapitálové fondy 088

A.II.1. Ážio 089

A.II.2. Kapitálové fondy 090

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 091

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 092

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 093

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 094

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 095

A.III. Fondy ze zisku 096

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 097

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 098

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 20 63016 655099

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 20 63016 655100

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 4 1556 941102

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103

B.+C. Cizí zdroje 3 53710 383104

B. Rezervy 105

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 106

B.2. Rezerva na daň z příjmů 107

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108

B.4. Ostatní rezervy 109

C. Závazky 3 53710 383110

C.I. Dlouhodobé závazky 660748111

C.I.1. Vydané dluhopisy 112

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 113

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 114

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 115

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 116

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 117

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 118

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 119

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 120

C.I.8. Odložený daňový závazek 207190121



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém

účetním období
5

Stav v běžném

účetním období

Číslo

c
řádku

C.I.9. Závazky - ostatní 453558122

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 123

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 124

C.I.9.3. Jiné závazky 453558125

C.II. Krátkodobé závazky 2 8779 635126

C.II.1. Vydané dluhopisy 127

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 128

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 129

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 130

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 131

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 96617132

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 133

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 135

C.II.8. Závazky ostatní 2 7819 018136

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 12990137

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 138

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 1 3843 058139

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6171 467140

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 4584 268141

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 187129142

C.II.8.7. Jiné závazky 66143

D. Časové rozlišení pasiv 9147

D.1. Výdaje příštích období 148

D.2. Výnosy příštích období 9149

Pozn:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

Výroba ostatních statických měničů kmitočtu.

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací Výkaz zisku a ztráty EPA a.s.

v plném rozsahu

IČ

(v celých tisících Kč)

ke dni ..............................31.12.2020

45274347

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EPA a.s.

Podnikatelská 550

Praha 9 - Běchovice

190 11

Česká republika

Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 23 75329 98501

II. Tržby za prodej zboží 02

A. Výkonová spotřeba 5 4174 38803

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04

A.2. Spotřeba materiálu a energie 4 3513 02605

A.3. Služby 1 0661 36206

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -3633607

C. Aktivace (-) 08

D. Osobní náklady 13 38616 17409

D.1. Mzdové náklady 10 21612 56910

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 3 1703 60511

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 0413 48712

D.2.2. Ostatní náklady 12911813

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 62157614

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 62457615

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 62457616

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E.2. Úpravy hodnot zásob -318

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. Ostatní provozní výnosy 561920

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21

III.2. Tržby z prodaného materiálu 151222

III.3. Jiné provozní výnosy 41723

F. Ostatní provozní náklady 29437024

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

F.2. Prodaný materiál 26

F.3. Daně a poplatky 6411427

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F.5. Jiné provozní náklady 23025629

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 4 1278 16030



Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba36

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 30310639

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 30310641

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45

VII. Ostatní finanční výnosy 13 2266 60246

K. Ostatní finanční náklady 12 5346 30047

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 99540848

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 5 1228 56849

L. Daň z příjmů 9671 62750

L.1. Daň z příjmů splatná 9661 64451

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 1-1752

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 4 1556 94153

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 1556 94155

* Čistý obrat za účetní období 37 33836 71256

Pozn:

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

Výroba ostatních statických měničů kmitočtu.

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Příloha v účetní závěrce za rok 2020 
podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 (peněžní částky v příloze jsou uváděny v tis. Kč) 

 
 
 
 

1. Základní informace 

− Název firmy: EPA a.s. 

− Sídlo: Praha 9 – Běchovice, Podnikatelská 550, PSČ 19011  

− IČ: 45274347 

− Veřejný rejstřík: Spisová značka: B 1564 vedená u Městského soudu v Praze 

− Právní forma: akciová společnost 

− Den vzniku: 1. 5. 1992 

− Předmět podnikání dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2020: 
• obráběčství, 
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
• zámečnictví, nástrojářství, 
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

− Rozvahový den: 31. 12. 2020 

 

2. Obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky 

− Oceňování majetku a závazků: 
• nakupované zásoby a investice jsou oceňovány v pořizovacích cenách, které zahrnují 

cenu pořízení a další náklady s pořízením související (poštovné, balné, přepravné aj.),  
• cenné papíry k obchodování jsou oceňovány pořizovacími cenami, které zahrnují cenu 

pořízení a přímé náklady s pořízením související (poplatky a provize makléřům a 
burzám), k 31. 12. se cenné papíry k obchodování přeceňují reálnou hodnotou, změna 
reálné hodnoty se účtuje do nákladů nebo do výnosů, 

• investice vlastní výroby nebyly realizovány, 
• zásoby jsou účtovány zejména způsobem A, při výdeji (spotřebě) nakupovaných zásob 

se vychází z metody FIFO, 
• výrobky a nedokončená výroba jsou oceňovány skutečnými vlastními náklady, ocenění 

je na úrovni přímých nákladů (přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady). 

− Úpravy hodnot majetku: 
• odpisový plán je dán použitým softwarem Helios Orange od Asseco Solutions, a.s., 
• u daňových odpisů jsou používány oba způsoby odepisování majetku, tj. lineární i 

zrychlený, účetně je majetek odepisován lineárně, 
• opravné položky k majetku jsou tvořeny v souladu se zásadou opatrnosti, výši a druh 

opravných položek stanovuje předseda představenstva na základě podkladů 
ekonomického útvaru. 



 

Příloha v účetní závěrce EPA a.s. za rok 2020, strana 2 / 3 

− Přepočet údajů v cizích měnách: 
• přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu se řídí organizační směrnicí pro kurzové 

rozdíly, používány byly denní kurzy devizového trhu platné v den uskutečnění účetního 
případu, a to kurzy ČNB zveřejňované v Hospodářských novinách. 

− Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: 
• reálná hodnota majetku (cenných papírů), který se v souladu se zákonem oceňuje reálnou 

hodnotou, je stanovena správci jednotlivých fondů a jedná se o prodejní cenu (kurz) 
podílových listů ke dni ocenění vynásobenou jejich počtem, 

• finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách 
a zisk (ztráta) ze změny reálných hodnot se účtuje jako finanční výnos (náklad). 

− V roce 2020 nedošlo k žádným podstatným změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a 
postupů účtování. 

 

3. Doplňující informace k rozvaze a výsledovce 

− Podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 4 odst. 6 se položky rozvahy (bilance) a položky výkazu 
zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období neuvádějí. Naše softwarové 
vybavení nám neumožňuje tyto položky vypustit, proto jsme nuceni je ve výkazech ponechat. 

− Dlouhodobý majetek: 
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účet 013.100 031.000 021.100 021.200 022.300 022.400 022.500 022.600 022.700 022.800   

Netto hodnota 
dlouhodobého 
majetku 
k 31. 12. 2019 

0 6 920 595 583 12 0 0 652 0 0 8 762 

Brutto hodnota 
dlouhodobého 
majetku 
k 1. 1. 2020 

98 6 920 11 581 1 459 5 259 2 939 7 246  2 146 108 815 38 571 

Přírůstky   219        219 

Úbytky       1 430  0 141 1 571 

Brutto hodnota 
dlouhodobého 
majetku 
k 31. 12. 2020 

98 6 920 11 800 1 459 5 259 2 939 5 816 2 146 108 674 37 219 

Oprávky 
k 1. 1. 2020 

98 0 10 986 876 5 247 2 939 7 246 1 494 108 815 29 809 

Odpis 
běžného roku 

  358 27 6   186   577 

Oprávky, 
event. odpis 
vyřazeného 
majetku 

      1 430   141 1 571 

Oprávky 
k 31. 12. 2020 

98 0 11 344 903 5 253 2 939 5 816 1 680 108 674 28 815 

Netto hodnota 
dlouhodobého 
majetku 
k 31. 12. 2020 

0 6 920 456 556 6 0 0 466 0 0 8 404  
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• výše oprávek k dlouhodobému majetku se řídila odpisovým plánem, dlouhodobý drobný 
majetek je stoprocentně odepsán, 

• přírůstky – v roce 2020 došlo k technickému zhodnocení hlavní budovy (inv.č. 19-001) - 
příčky SDK, elektroinstalace …, 

• úbytky – veškeré úbytky se týkají vyřazení zastaralého nebo nefunkčního majetku, 
• v roce 2020 nebyly tvořeny žádné zákonné rezervy na opravy majetku. 

− Zásoby: 

účet stav k 1. 1. 2020 přírůstky úbytky stav k 31. 12. 2020 

112 - materiál 74 3 3 74 

121 - nedokončená výroba 36 4 072 4 108 0 

123 - výrobky 416 0 300 116 

zásoby celkem 526 4 075 4 411 190 

• úbytky – materiál spotřebovaný na zakázky, 
• v roce 2020 nebyly vytvořeny žádné účetní opravné položky k zásobám. 

− Zástavním právem či věcným břemenem není zatížen žádný majetek firmy. 

− Hodnota majetku neuvedeného v rozvaze je 1.054 tisíc Kč. 

− Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy): 
• EPA a.s. nemá závazkové vztahy se splatností delší než 5 let, závazkové vztahy kryté 

věcnými zárukami ani penzijní závazky, 
• společnost nemá vytvořeny zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, 
• firma neposkytla žádné zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry členům statutárních, 

kontrolních a řídících orgánů společnosti. 

− Výnosy a náklady: 
• společnost nemá žádné výnosy ani náklady mimořádné svým objemem nebo původem. 

− Výše osobních nákladů v roce 2020: 
• celková výše osobních nákladů zaměstnanců: 13.739 
• z toho výše osobních nákladů vedoucích pracovníků:   5.816 
• odměny za práci v představenstvu a dozorčí radě:   1.820 

 

4. Ostatní informace 

− Průměrný počet zaměstnanců společnosti v roce 2020 činil 10, průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců byl 8. 

− Společnost EPA a.s. si není vědoma žádné významné události, která nastala mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky a kterou by zde bylo potřeba uvést. 

 
 
 
 
V Praze dne 22. 2. 2021  

 Petra Šmatová Ing. Petr Vomela 
vedoucí ekonomického útvaru  předseda představenstva 



 

Zpráva o vtazích za rok 2020 

Zpráva o vztazích za rok 2020 
 
 
 
 

Tato zpráva je vytvořena na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákona o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“. V § 82 odstavci 1 je řečeno, že 
„statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou 

zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za uplynulé účetní období“. 
Podle § 74 odstavce 1 ZOK „ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či 

nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající 

osobou“. V § 75 odstavci 3 ZOK je uvedeno: „Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně 

nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní 

korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo 

jiné osoby jednající ve shodě“. A v § 78 odstavci 1 ZOK se říká, že „jednáním ve shodě je jednání 

dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání nebo jednotného 

řízení obchodní korporace“. U společnosti EPA a.s. existují „osoby, které společně nakládají podílem 

na hlasovacích právech představujícím více než 50 % všech hlasů v obchodní korporaci, jednající ve 

shodě za účelem jednotného řízení společnosti“, dále jen „akcionáři jednající ve shodě“, nemůže tedy 
„stejným nebo vyšším podílem nakládat jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě“. Akcionáři 
EPA a.s. jednajícími ve shodě bylo k 31. 12. 2020 celkem šest fyzických osob, což platí i ke dni 
vyhotovení této zprávy. 

 
Podle § 82 odstavce 2 písmene a) se ve zprávě o vztazích má uvést „struktura vztahů mezi osobami 

podle odstavce 1“, tj. „mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“. Co se týče vztahů „mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou“, je nutno uvést, že všichni akcionáři jednající ve shodě jsou či byli buď zaměstnanci 
společnosti anebo členy některého z jejích orgánů. A protože členové představenstva patří mezi 
akcionáře jednající ve shodě, může představenstvo zodpovědně prohlásit, že nejsou žádné další 
„osoby ovládané stejnou ovládající osobou“ a nejsou tedy žádné další vztahy „mezi ovládající osobou 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“. 
 
Podle § 82 odstavce 2 písmene b) se ve zprávě o vztazích má uvést „úloha ovládané osoby v něm“. 

Představenstvu není zcela jasné, co je tímto pojmem myšleno, zejména, co je myšleno oním „v něm“ 
– text zákona nedává smysl. Jediným trochu rozumným vysvětlením se zdá být navázání písmene b) 
na písmeno a), tedy že by měla být uvedena úloha ovládané osoby v odst. 1 (jelikož se v textu zákona 
uvádí „v něm“, nemůže jít o úlohu ovládané osoby ve zprávě o vztazích, ani o úlohu ovládané osoby 
ve struktuře vztahů mezi osobami podle odstavce 1 a ani o úlohu ovládané osoby mezi osobami podle 
odstavce 1; musí jít o úlohu ovládané osoby v odstavci 1, protože pouze toto slovo je mužského nebo 
středního rodu). Co si ale představit pod pojmem „úloha ovládané osoby v odstavci 1“? Neboli, proč 
je v odstavci 1 zmíněn pojem „ovládaná osoba“? Abychom vyhověli zákonu, musíme na tuto otázku 
odpovědět, i když se nám zdá být absurdní. Podle našeho názoru je zmínka o ovládané osobě 
v odstavci 1 proto, aby při existenci ovládající a ovládané osoby vznikla povinnost vytvořit zprávu o 
vztazích. 

 
Ve zprávě o vztazích se podle § 82 odstavce 2 písmene c) má dále uvést „způsob a prostředky 

ovládání“. K tomu lze uvést jen to, že prostředkem ovládání je přítomnost některých akcionářů 
jednajících ve shodě mezi členy orgánů společnosti. Neexistují žádná pravidla, pomocí nichž by měla 
být ovládaná osoba ovládána, není žádná „smlouva o ovládání“ mezi ovládající a ovládanou osobou. 

 



 

Zpráva o vtazích za rok 2020 

 
 
Podle § 82 odstavce 2 písmene d) se ve zprávě o vztazích má uvést také „přehled jednání učiněných 

v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí 

ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu 

ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky“. K tomu je nutno sdělit, že o všech právních 
úkonech a ostatních opatřeních, které byly uskutečněny společností EPA, bylo rozhodnuto tak, aby 
byly v zájmu společnosti. Téměř všechny tyto úkony a opatření byly přijaty některým nebo společně 
některými z akcionářů jednajících ve shodě, z titulu jejich funkce ve společnosti. Dalo by se je tedy 
považovat za jednání, „která byla učiněna na popud ovládající osoby“. Protože šlo prakticky o 
veškerá jednání učiněná společností nebo jejími orgány, nelze uvést jejich přehled. Naopak, 
základním zájmem každého akcionáře je zhodnocení jeho majetku, ať již formou podílu na zisku či 
formou zvýšení hodnoty jeho akcií. Vzhledem k tomu, že společnost dosáhla v roce 2020 zisku, 
zájmů akcionářů bylo dosaženo. Dá se tedy konstatovat, že, jestliže byly právní úkony a ostatní 
opatření přijaty v zájmu společnosti, pak byly přijaty i v zájmu akcionářů a tedy i akcionářů 
jednajících ve shodě. Šlo tedy nejen o jednání, „která byla učiněna na popud ovládající osoby“, ale i 
o jednání, „která byla učiněna v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob“. 

 
Dále se ve zprávě o vztazích má podle § 82 odstavce 2 písmene e) uvést „přehled vzájemných 

smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými“. Jak již bylo 
uvedeno, nejsou žádné další „osoby ovládané stejnou ovládající osobou“. Rovněž nebyla uzavřena 
žádná „smlouva o ovládání“ mezi ovládající a ovládanou osobou a neexistuje ani žádná jiná smlouva 
„mezi osobou ovládanou a osobou ovládající“. 

 
Podle § 82 odstavce 2 písmene f) se ve zprávě o vztazích má uvést „posouzení toho, zda vznikla 

ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72“. Společnosti mohla vzniknout 
újma např. pozdním placením některých odběratelů za naše výrobky či služby, nelze však posuzovat 
„vyrovnání podle § 71 a 72“ ZOK, protože tyto paragrafy se týkají ovlivnění společnosti tzv. „vlivnou 
osobou“. Pokud za vlivnou osobu máme považovat akcionáře jednající ve shodě, není zde žádné 
propojení s odběrateli, kteří byli v prodlení s placením, proto nelze požadovat žádné „vyrovnání podle 

§ 71 a 72“. Další újma mohla vzniknout společnosti v souvislosti s neustálými změnami zákonů a 
přijímáním zákonů nových a z nich vyplývajících nových povinností. Opět nelze požadovat žádné 
„vyrovnání podle § 71 a 72“, protože tuto újmu nezpůsobili akcionáři jednající ve shodě, ale stát. 
Představenstvo si není vědomo žádné újmy, která společnosti vznikla v uplynulém roce 
působením akcionářů jednajících ve shodě. 
 
 
 
 
V Praze dne 22. 2. 2021  

  Ing. Petr Vomela 
 předseda představenstva 



Zpráva dozorčí rady akciové společnosti EPA 
o ověření roční účetní závěrky za rok 2020 

 
 
Dozorčí rada pracovala v roce 2020 ve složení: 

− Ing. Petr Klomínek – předseda DR 
− Doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc. – místopředseda DR 
− Ing. Vlastimil Kugler – člen DR  

 
Dozorčí rada se v roce 2020 pravidelně scházela na společných zasedáních 
s představenstvem společnosti a byla informována o všech skutečnostech řízení 
a.s. EPA. 
Po celý rok DR podrobně sledovala ekonomickou situaci v podniku a pro toto 
sledování měla k dispozici veškeré ekonomické informace. Na každém svém zasedání  
byla vždy obeznámena s průběžnými ekonomickými výsledky podniku. 
DR byla v průběhu roku vždy informována i o ostatních skutečnostech týkajících se 
chodu a řízení podniku, stejně jako o investičních činnostech, opravách v podniku, 
ale i o mzdové a personální politice. 
 
Dozorčí rada byla počátkem roku 2021 představenstvem informována, že koncem roku 
2020 zemřel auditor, který byl jediným auditorem a současně jediným jednatelem 
společnosti, která v EPA a.s. prováděla audit. Od té doby auditorská společnost 
nemůže poskytovat auditorskou činnost. 
Zkontrolována auditorem tak byla pouze první tři čtvrtletí roku 2020. Nového auditora 
musí určit valná hromada, poté bude proveden audit účetní závěrky za rok 2020. 
 
Přestože zatím nemohl být proveden audit za rok 2020, doporučuje DR valné hromadě 
a.s. EPA na základě svých prověrek schválit roční závěrku 
 

bez výhrad. 

 
Společnost EPA a.s. dosáhla v roce 2020 hospodářského výsledku zisku ve výši  
6,941 mil. Kč. 
 
Dozorčí rada přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a doporučuje jej valné 
hromadě a.s EPA ke schválení. 
 
Dozorčí rada konstatuje, že byla seznámena se zprávou a vztazích mezi propojenými 
osobami za rok 2020 zpracovanou představenstvem společnosti EPA a.s. Tato zpráva, 
která je součástí výroční zprávy, je v souladu se skutečností a dle našeho názoru a 
rozboru poskytnutých materiálů nevznikla osobě ovládané osobou ovládající v roce 
2020 žádná újma. 
 
 
V Praze, dne 22. 4. 2021 Ing. Petr Klomínek 

předseda dozorčí rady 


