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I. Obecná část



Rozdělení tržeb Armatury 70 %

Hutní materiál 11 %

Čerpadla 8 %

Služby 11 %



Obří klapky putovaly do Austrálie
CANBERRA - Společnost ARMA-TURY Group rozšířila teritorium svých dodávek i o Austrálii. V rámci akce Pioneer Condensing prodala na nejmenší kontinent světa speciální zpětné odběrové klapky, 

jejichž hmotnost dosahuje více než 4,6 tuny. 
Tato mamutí odběrová klapka byla výzvou pro konstruktéry společnosti ARMATURY Group, protože kladla velké nároky na technické vyřešení 

návaru sedla a vyvážení pohybu talíře. Není jistě bez zajímavosti, že v sou-vislosti se specifickou dodávkou do Austrálie společnost AG tímto opět rozšířila svou certifikaci u zpětných odběrových klapek.

Rok úspěchů  / leden 2004
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Akciová společnost ARMATURY Group je lídrem na českém trhu s ar-
maturami. Přestože jde o poměrně mladou firmu, navazuje na více než 
stodvacetiletou historii průmyslové výroby na Hlučínsku a padesátiletou 
historii výroby armatur. 
Společnost ARMATURY Group dnes zajišťuje vývoj, výrobu, prodej a servis 
průmyslových armatur a také dodávky čerpadel a hutního materiálu. 
Rok 2004 byl ve znamení dalšího rozvoje firmy na tuzemském trhu, 
ale i její expanze do zahraničí. Nejdůležitější milníky minulého roku při-
pomíná předseda představenstva společnosti ARMATURY Group 
Petr Holeček.

Jste významným dodavatelem na trhu s armaturami v České 
republice. Jak jste spokojeni s hospodářskými výsledky v roce  
2004?

„V minulém roce jsme dosáhli tržeb ve výši 800 miliónů korun. Výrazně 
jsme tak překročili náročný obchodně marketingový plán, který jsme si 
vytyčili pro rok 2004. 
Jsme však především hrdí na to, že se nám podařilo vybudovat zákaznicky 
orientovanou firmu, o čemž nás přesvědčuje stále se zvyšující spokojenost 
našich obchodních partnerů.“

Čím hlavně žila společnost ARMATURY Group v minulém roce?

„Uplynulý rok byl pro naši společnost ve znamení velkých změn, 
a to především v oblasti investic. 
Vybudovali jsme nové administrativní centrum v Dolním Benešově, 
což nám přináší řadu výhod. Především jsme centralizovali všechny složky 

od finančního řízení přes controlling až po obchodní zástupce na jedno 
místo. Zároveň jsme nablízku výrobě armatur, která je soustředěna v Dol-
ním Benešově. Tyto změny přinášejí zvýšený komfort i pro zákazníka, 
který tak všechno najde pod jednou střechou.“

Zdá se, že vám začíná být český trh poněkud malý. Kde ve světě se 
můžeme setkat s výrobky společnosti ARMATURY Group?

„Původně jsme byli firmou působící téměř výhradně na českém a slo-
venském trhu. Objem a kvalita naší výroby však stále stoupá, a tak nám 
již tuzemský trh nestačí ani po stránce prodeje ani po stránce nákupu. 
Dnes máme své obchodní zastoupení i v ruské metropoli a dvě dceřiné 
společnosti na Slovensku a v Polsku.
Minulý rok jsme například právě prostřednictvím našeho zastoupení 
v Moskvě dodali do hutních kombinátů speciální hutní armatury. Jak už 
vyplývá z předcházejících informací, svou pozornost momentálně sou-
střeďujeme především na východ – například do již zmiňovaného Ruska, 
ale také Turecka, Bulharska, Litvy nebo Íránu. 
S našimi armaturami se však můžete setkat nejenom po celé Evropě, 
ale i v Indii, Austrálii, Spojených státech amerických či v africkém Kongu.“

Jaké další cíle jste si stanovili pro rok 2005?

„Na tuzemském trhu si samozřejmě chceme udržet svou vedoucí pozici, 
což předpokládá další rozvoj výroby a investice do výrobních prostředků 
a technologií.
Co se týká zahraničního obchodu, chceme začít sklízet to, co jsme v roce 
2004 zaseli. Minulý rok byl totiž mimo jiné také ve znamení personální 

Úvodní slovo předsedy představenstva2

Petr Holeček, předseda představenstva



stabilizace úseku zahraničního obchodu a hledání nových trhů. Letos 
očekáváme konkrétní výsledky z těchto kroků.“

Co vzkážete zákazníkům a zaměstnancům  společnosti ARMATURY 
Group?
 
„V naší společnosti probíhá neustále mnoho změn, které jsou motivovány 
především snahou o co nejkvalitnější uspokojení potřeb všech zaintereso-
vaných stran. 

Na prvním místě stojí zákazníci, jimž touto cestou děkuji za důvěru a pří-
zeň, kterou nám projevují. Učiníme vše potřebné k tomu, aby i další rok 
byla naše společnost spolehlivým partnerem všem našim odběratelům.
Chtěl bych samozřejmě poděkovat také našim zaměstnancům, bez je-
jichž aktivní práce a součinnosti by nebylo možné všechny kroky vpřed 
uskutečnit. Právě naši zaměstnanci a jejich znalosti jsou největším bohat-
stvím společnosti. Bez jejich nadšení a invence bychom dnes nebyli tím, 
čím jsme – vedoucím hráčem na českém trhu s armaturami.“

3

AG otevřely své obchodní zastoupení v Moskvě
MOSKVA - Společnost ARMATURY 
Group otevřela své obchodní zastou-pení v ruské metropoli. Rusko nabízí  zahraničním společ-nostem obrovské možnosti, ale je 

z hlediska obchodu velmi specific-

kou zemí. Úspěch jednání zde závisí 
především na osobních kontaktech 
s představiteli, kteří mají rozhodující 
slovo při výběrových řízení. Také 
proto je velmi důležité mít v Moskvě 
svého vlastního zástupce, který bude 

– obrazně řečeno – držet prst na tepu 
této obchodní metropole. Moskva 
však není pouze přirozeným centrem 
obchodu v Ruské federaci, ale také 
logickou základnou k expanzi do bý-valých sovětských republik.

Rok úspěchů  / únor 2004
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Akciová společnost ARMATURY Group má před sebou budoucnost, 
která před ni staví stále nové výzvy. 
Dynamicky se rozvíjející firma je však pyšná i na své kořeny, z nichž vy-
rostla. O historii, ale i o základních pilířích výroby a lidském potenciálu 
společnosti hovoří generální ředitel společnosti ARMATURY Group 
Ing. Vladimír Nekuda.

Kdy se začala psát historie akciové společnosti ARMATURY 
Group?

„Naše společnost vznikla fúzí tří firem 1. ledna roku 2000 a v tomtéž 
roce jsme zahájili výrobu vlastních produktů v Dolním Benešově. Začátky 
společnosti byly samozřejmě náročné, vždyť ještě donedávna byly všechny 
tři firmy konkurenty na českém a slovenském trhu. Dnes, když společnost 
ARMATURY Group úspěšně proniká s vlastními produkty na zahraniční 
trhy a posiluje svoji pozici v tuzemsku, je jasné, že rozhodnutí akcionářů 
o fúzi bylo správné.
Původně se uvažovalo také o tom, že naše společnost bude především 
obchodně – výrobní firmou. Tato strategie však byla záhy našimi akcionáři 
změněna a důraz se začal klást naopak na vlastní výrobu, což mělo velký 
vliv na rozšíření sortimentu.“ 

Proč je vlastní výroba tak preferována?

„Historicky je to dáno nepochybně tím, že jedna ze tří firem, 
z nichž později vznikla společnost ARMATURY Group, přinesla do společ-
ného podniku své výrobní know–how. 
Velmi důležitou skutečností je i fakt, že trh má svá vlastní pravidla. Klienti 
v dnešní době chtějí většinou odebírat zboží přímo od výrobce a nikoliv 
zprostředkovaně přes obchodníka. 
Dnes jsme ve společnosti ARMATURY Group schopni nejenom vyrábět 

armatury, ale také spolu s nimi dodávat další obchodní zboží a komple-
tovat složité zakázky. Zákazník tak má podstatně větší servis, než by měl 
u pouhého výrobce.“ 

Na jakých nosných pilířích stojí výroba armatur?

 „Základním pilířem naší výroby jsou hutní a speciální armatury. Tyto 
obrovské a často mnoho tun vážící výrobky jsou určeny zákazníkům, 
kteří vlastní nebo provozují hutě. Je potřeba říci, že hutní armatury patří 
mezi velice specifické výrobky, které se doslova šijí zákazníkům na míru. 
Je pochopitelné, že když je každá armatura jiná, tak zcela logicky jde spo-
lu ruku v ruce jak výroba, tak vývoj. Dnes od nás odebírá hutní a speciální 
armatury více než padesát tuzemských a zahraničních společností. 
Druhým pilířem výroby je výroba klapek. Tato komodita nachází své 
uplatnění především v energetice. Uzavírací a zpětné odběrové klapky, 
které naši vývojoví pracovníci stále modifikují a zdokonalují, si objednávají 
zákazníci nejenom v Evropě, ale i v Americe, Asii a Austrálii.
Třetím pilířem výroby jsou speciální kulové kohouty. Tyto armatury  jsou 
určeny pro média o vysokých teplotách a odolávají i vysoce abraziv-
ním materiálům. Naše kulové kohouty, které jsou potaženy vrstvou 
karbidu či wolframu, rozhodně nejsou běžným komerčním výrobkem, 
ale českým originálem. Výroba těchto produktů jednoznačně ukazuje 
schopnosti a dovednosti našich zaměstnanců.“

Aby firma vyhověla stále se měnícím požadavkům zákazníků, 
pak se zřejmě neobejde bez vlastního vývoje?

„Jak už jsem uvedl, na zdokonalování všech výrobků pracují naši vývojoví 
pracovníci. Zákazník nám sdělí své požadavky a společně pak hledáme 
řešení. Jedním z nejnáročnějších vývojových úkolů byly například arma-
tury určené pro extrémní podmínky do -110 °C, které úspěšně prošly 

Ing. Vladimír Nekuda, generální ředitel

O společnosti42



experimentálními zkouškami nejenom v České republice, ale i v Číně. 
Tyto kryogenní armatury dnes mimochodem slouží našemu zákazníkovi 
v ruském městě Sosnogorsk.“ 

Vaše společnost razí filozofii, že největším bohatstvím je znalostní 
potenciál zaměstnanců. Jak s tímto kapitálem zacházíte?
 
„V současné době pracuje ve společnosti ARMATURY Group 225 zaměst-
nanců. Jsme si dobře vědomi hodnoty, kterou pro nás jejich zkušenosti, 
dovednosti a loajalita znamenají. Investujeme proto nejenom do jejich 
vzdělání, ale i do vybavení špičkovou technikou, kterou naši pracovníci 
využívají. 
Zaměstnancům vytváříme co nejlepší pracovní podmínky a v rámci mož-
ností personálně posilujeme jednotlivé týmy.“

Ve společnosti ARMATURY Group měníte informační systém. 
Co vás k tomuto zásadnímu kroku vedlo? 
 
„Ke změně informačního systému nás vedly především nároky na lo-
gistiku, které přišly spolu s rozšířením naší výroby. V roce 2004 jsme 
v náročném výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 120 společností, vy-
brali dodavatele informačního systému. Stala se jím společnost IFS Czech. 
Od nového sytému si slibujeme, mimo vyšší rychlosti a spolehlivosti, pře-
devším možnost získání rychlých výstupů z rozsáhlých provázaných data-
bází výroby, obchodu či účetnictví. Tyto výstupy umožňují managementu 
zavést koncept štíhlého podniku, průběžnou kontrolu nákladů, řízení 
projektů, zvýšit efektivitu v dodavatelském řetězci a měřit výkonnost.  
Pracovníkům výroby pak zjednoduší vkládání dat o odvedených výkonech. 
Obchodníkům zas poskytne veškeré potřebné informace o zakázkách 
a zákaznících. Rok 2005 bude rokem prolínání nového a starého systému. 
Celá náročná akce implementace pak vyvrcholí 1.1.2006, kdy by měl nový 
informační systém začít plně fungovat.“

Šoupátka do extrémních teplot +1300 °C
MOSKVA - Společnost ARMA-TURY Group dodala do Novokuz-něcku v Ruské federaci osm kusů horkovzdušných šoupátek  pro pří-vod horkého vzduchu do vysokých pecí, jenž bez problémů odolávají 

teplotám kolem +1300 °C.Zásilka, kterou do sibiřského No-vokuzněcku vezly čtyři kamióny, se skládala z pěti kusů armatur světlosti DN 1100 a tří kusů ar-matur světlosti DN 1300. Jen pro 

zajímavost - každý jednotlivý kus armatury světlosti DN 1100 vážil5,5 tuny a každá armatura svět-losti DN 1300 vážila dokonce až 6,5 tuny. 
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Jaroslav Kocur, ředitel úseku tuzemského obchodu s armaturami 

„Jsme jedni z největších hráčů na českém trhu s armaturami“, říká 
ředitel úseku tuzemského obchodu s armaturami společnosti 
ARMATURY Group Jaroslav Kocur.  
Přestože se obchodníci z jeho úseku zaměřují převážně na Českou 
republiku, jako subdodavatelé dodávají armatury prostřednictvím 
partnerských firem i do zahraničí. 

Kde v České republice mohou klienti společnosti ARMATURY 
Group najít vaše obchodní zastoupení?

„Naše obchodníky najdete v Dolním Benešově, Hranicích a v Ústí 
nad Labem. Samozřejmě se nespokojujeme pouze s tím, že nás klienti 
kontaktují, ale sami je aktivně vyhledáváme a sledujeme výběrová říze-
ní. Každému klientovi se věnuje jeden konkrétní obchodník, který se 
o stará o jeho zakázky a poskytuje mu komplexní servis. Prakticky to 
znamená, že pokud od nás klient nakupuje více druhů produktů, např. 
spolu s armaturami i čerpadla nebo hutní materiál, pak s klientem 
komunikuje jen jeden obchodník, který spolu se svými kolegy zpracuje 
a následně předloží klientovi kompletní nabídku.“

Jaké hlavní služby svým zákazníkům poskytujete?

„Pro naše klienty navrhujeme konkrétní typy armatur, které jsou 
pro ně technicky nejvýhodnější. Je třeba si uvědomit, že jedna zakázka 
může v sobě zahrnovat i desítky různých typů armatur. Pro zákazníka 

je pak samozřejmě mnohem výhodnější poradenství na jednom místě. 
Naším cílem je poskytovat zákazníkům požadovanou kvalitu produktů 
a doprovodných služeb. Proto nejsme pouze výrobní a dodavatelskou 
firmou, ale poskytujeme i záruční a pozáruční servis 24 hodin denně.“

Můžete nám představit největší armaturu, jakou jste kdy pro-
dali?

„Největšími výrobky, které jsme prodali prostřednictvím českého ge-
nerálního dodavatele, byly devítitunové armatury s dimenzí DN 2400, 
které dnes úspěšně slouží na vodním přivaděči v africkém Kongu.“

Jaký byl rok 2004 z pohledu tuzemského obchodu?

„Rok 2004 byl pro naši společnost úspěšný. Plánované tržby byly 
překročeny o více než 70 miliónů korun. Na tomto nárůstu se nejvíce 
podílel úsek tuzemského prodeje armatur a to 23% zvýšením tržeb 
oproti plánu. Z pohledu komodit jsme zaznamenali největší nárůst 
u průmyslových armatur vlastní výroby. Jen pro srovnání - v roce 2000 
jsme vyráběli přibližně 1600 armatur za rok. V roce 2004 to bylo 
již více než 6000 armatur vlastní výroby.“

    

Tuzemský obchod62
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Odběrové klapky pro Elektrárnu Třebovice
TŘEBOVICE - Společnost ARMATURY Group dodala speciální odběrové klapky vyrobené v provozovně v Dol-ním Benešově pro Elektrárnu Třebovice, která je jednou 

z výrobních závodů Dalkie Česká republika. Vysoce sofi sti-kovaná odběrová klapka slouží jako hlavní uzávěr za turbínou. V případě  jakékoliv kolize se do dvou vteřin uzavře a zabrání 

tak zpětnému chodu turbíny.Pokud by klapka nebyla za tur-bínou nainstalována, došlo by při opačném otáčení k těžkému poškození celého mnohamilio-nového zařízení. 

Rok úspěchů  / duben 2004

2002  2003  2004

Počet kusů
výrobků vlastní výroby

4 574  6 039  6 480



Ing. Čestmír Richtar, ředitel zahraničního obchodu

Ředitel zahraničního obchodu společnosti ARMATURY Group 
Ing. Čestmír Richtar říká: „Naší strategií je získat další zahraniční 
trhy!“

Rozšířili jste působnost společnosti i mimo území České republiky. 
Přináší zahraniční obchod nějaké zvláštní výzvy?

„Výroba armatur pro zahraniční klienty sebou přináší určitá specifika, 
která se týkají především certifikace. Máme proto certifikován nejen 
systém jakosti podle ISO 9001, ale i jednotlivé výrobky. Certifikace 
samotného systému dnes totiž nestačí a je zákazníky vnímána jako sa-
mozřejmost.
Jednotlivé výrobkové certifikáty pak vychází z rozdílných požadavků, 
které platí v daném státě či teritoriu.“

Na jaká zahraniční teritoria se společnost ARMATURY Group 
především zaměřuje?

„V roce 2004 proběhla stabilizace našeho týmu zahraničního obcho-
du. Kromě toho, že jsme personálně posílili, došlo také na vyčlenění 
oblastí našeho zájmu. Každá oblast totiž potřebuje od obchodníka 
zcela specifický přístup, a proto jsme si také rozdělili zodpovědnosti 
za jednotlivá teritoria. Naše armatury najdete téměř na všech kon-
tinentech. Na tradiční evropské a zámořské trhy se dostáváme pře-
devším jako subdodavatelé prostřednictvím jiných firem - zejména 
inženýrských společností. Za nejdůležitější oblast naší vlastní zahra-
niční expanze dnes považujeme především Rusko a pobaltské země. 

Ruská federace je největším státem světa a velké množství ropovodů 
a plynovodů, které tuto zemi křižují, představují pro nás obrovský 
potenciál.“ 

Jakým způsobem funguje úsek zahraničního obchodu?

„Centrum zahraničního obchodu naší společnosti je v Dolním Bene-
šově. Sem se sbíhají veškeré informace, odtud je řízeno i stálé zastou-
pení naší společnosti v Moskvě. 
Za jednotlivá teritoria jsou zodpovědní obchodní manažeři, kteří jsou 
v přímém kontaktu se zahraničními partnery. Těmito partnery jsou 
nejčastěji již zmiňované místní inženýrské společnosti, prostřednic-
tvím kterých získáváme naše zahraniční klienty. Velký důraz klademe 
na osobní vazby obchodníků, z nichž vycházejí další obchodní pří-
ležitosti. Ukázalo se, že právě tyto osobní vazby byly pro úspěch 
na ruském trhu rozhodující.“

Zahraniční obchod82



Devět tun vážící klapky pro Kongo
KINSHASA - Společnost ARMA-TURY Group dodala do republiky Kongo devět tun vážící klapky s dimenzí DN 2400. Společnost tuto zakázku získala na zákla-dě vynikajících referencí, které 

doprovázely první dodávku stej-ných klapek na přelomu let 2002 - 2003. 
Klapka vážící 9 tun vyžaduje speciální manipulaci, a proto byla během funkčních zkoušek uložena 

na železničním vagóně. Samotné zkoušky byly snímány na kameru, aby si je mohli zákazníci z Konga prohlédnout.

Rok úspěchů  / květen 2004

9
Vývoj tržeb do zahraničí
(mil. Kč)

2002  2003  2004

93 126 135 



Ing. Erich Baránek, technický ředitel 

„Společnost ARMATURY Group stále rozšiřuje svůj sortiment a vyvíjí 
nové typy armatur. Dnes, když naše firma proniká na zahraniční trhy, 
musíme být připraveni vyrábět i podle norem platných v různých čás-
tech světa“, vysvětluje technický ředitel společnosti ARMATURY 
Group Ing. Erich Baránek.

Jak vlastně vzniká nová armatura?

„Projektování a samotná výroba armatur je náročným procesem, ne-
boť armatura je v podstatě tlaková nádoba a jako taková musí splňo-
vat vysoká kritéria, která vyplývají z nejrůznějších předpisů a norem. 
Když pracovníci obchodního úseku získají zakázku, předkládají 
ji našim konstruktérům, kteří hledají cestu, jak požadavky zákazníků 
zrealizovat. Zhruba 60 % našich zakázek jsou nové výrobky a někte-
ré produktové řady stále dotváříme a modifikujeme. Při posuzování 
vhodnosti použití určitého typu armatury provádíme běžně i úpravy 
armatur. Úpravy armatur reagují na specifické podmínky vyplývající  
z použitého typu média, které bude potrubím proudit, nebo vyžado-
vané tlakoteplotní závislosti a jiné. 
Umíme nejenom vymyslet a vyrobit nejrůznější druhy armatur, ale 
jsme k nim schopni dodat i nejrůznější pohony a způsoby ovládání.“

Dnes už asi konstruktéři nestojí v bílých pláštích u rýsovacích 
prken. Přibližte nám moderní konstrukční dílnu…

„Naši konstruktéři využívají špičkového počítačového programu, který 
kreslí v 3D systému, takže jednotlivé dílce a sestavy můžeme mode-

lovat a prohlížet ze všech stran. Kontrolou vzájemné polohy dílců 
v sestavě můžeme současně eliminovat vznik kolizních situací. 
V naší práci nám velmi pomáhá i výpočtový program, který dokáže na-
simulovat mechanické a tepelné zatížení. Umíme si tak u projektované 
armatury vyzkoušet, jak se bude chovat při zahřátí na vysokou teplotu 
a pod určitým tlakem. 
Tyto simulace jsou pro naši výrobu velmi důležité, protože nám umož-
ňují předcházet nedostatkům, které bychom zjistili až na zkušebnách. 
Z toho jednoznačně vyplývá i významné postavení specialisty-výpočtá-
ře, který se rovněž na návrhu a konstrukci celého výrobku podílí.“

Armaturu máme tedy vymyšlenou. Co všechno ještě předchází 
vlastní výrobě armatury?

„Hlavním výsledkem práce konstruktérů je konstrukční dokumenta-
ce. Její součástí jsou mimo jiné i výkresy dílců, výkresy sestav a také 
kusovník, z něhož se zákazník dozví z jakých materiálů jsou jednotlivé 
dílce vyrobeny. 
Nedílnou součástí  konstrukční dokumentace jsou i montážně - pro-
vozní předpisy a technické podmínky obsahující pokyny pro klienta, 
jak má armaturu instalovat a udržovat. 
Z konstrukce tedy odchází výkresová dokumentace, kterou převezme 
výroba. Například pro výrobu jedné velké hutní armatury může být 
zpracováno až 150 výkresů.“

Konstrukce armatur10
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Zbrusu nové kulové kohouty slaví úspěchy
VARŠAVA - Společnost ARMA-TURY Group dodala do Polska v rámci akce Jamal speciální kulové kohouty pro zemní plyn ve dvanácti typorozměrech.

Jednou z dodaných komodit, které byly následně instalovány v plyno-vých potrubích, byly i kulové kohou-ty zbrusu nové konstrukce. Speciální kohouty, vyrobené na zakázku kon-

struktéry společnosti ARMATURY Group, mají na rozdíl od podobných výrobků kouli na čepech. Tyto kulové kohouty rovněž odo-lávají podstatně vyšším tlakům.

Rok úspěchů  / červen 2004

Struktura zaměstnanců
podle vzdělanosti

Vyučen 30 %

USV 5 %

VŠ 14 %

Základní 3 %

USO 48 %



Ing. Boris Orolín, výrobní ředitel

Hlavní výrobní závod společnosti ARMATURY Group se nachází v Dol-
ním Benešově. Jak vysvětluje výrobní ředitel závodu Dolní Bene-
šov Ing. Boris Orolín, vyrábí se zde klíčové produkty společnosti. 

Jak probíhá vlastní výrobní proces armatur?

„To záleží především na klientovi. Může si jednak vybrat armaturu 
přímo z našeho katalogu nebo požadovat speciální výrobek, který 
mu vyřeší nějaký technologický problém. V tom případě jsem schopni 
pro našeho klienta zpracovat výkresovou dokumentaci a vyrobit 
na míru prakticky jakoukoliv klapku, kulový kohout nebo šoupátko.
Prvotním impulsem pro každou výrobu je kvalitně zpracovaná vý-
kresová dokumentace. Na základě pečlivého rozkreslení jednotlivých 
dílců se zpracují kusovníky a technologické postupy výroby. Současně 
s vyhotovením dokumentace se určí plán kontroly a zkoušek a všechno 
se předá do výroby. Naši dispečeři rozdělí výrobní příkazy do pracovních 
zásobníků pro jednotlivé stroje. V průběhu výroby samozřejmě probíhá 
plánovaná i namátková kontrola prováděná pracovníky oddělení řízení 
jakosti. Kontrola se týká jak výchozích materiálů vstupujících do výroby, 
tak i polotovarů v jejím průběhu.
Vyrobené dílce se následně smontují a na takto připravené armatuře 
proběhnou nejrůznější zkoušky - například tlaková zkouška těsnosti 
uzávěru, zkouška pevnosti a nepropustnosti tělesa a další funkční 
zkoušky. Armatury se vyrábějí podle požadavků zákazníka a ten sta-
noví, podle jakých norem se má příslušná armatura vyrobit. Jenom pro 
zajímavost - jsme schopni vyrábět nejenom podle norem EN, ČSN, DIN, 
API, BS, GOST, ale po dohodě i podle jiných světových standardů.“

Společnost ARMATURY Group vyrábí i vysoce specializované 
komodity. Mohl byste uvést nějaký příklad takového náročné-
ho výrobku?

„Do vývoje jsme investovali hodně prostředků a tak se  naše společnost 
může zaměřit i na výrobu armatur, které nejsou běžně dostupné. 
Vyrábíme například kovově těsnící kulové kohouty. Srdcem těchto 
výrobků jsou koule, které umíme ve spolupráci s našimi dodavateli 
potáhnout vysoce odolnou vrstvou karbidu chrómu, oxidu chrómu 
nebo karbidu wolframu. Proti těmto speciálně upraveným koulím do-
kážeme posadit sedlo s nástřikem molybdenu, čímž tento celek tvoří 
výbornou kluznou dvojici. Použité materiály snesou teploty kolem 
+ 400 °C a speciální karbidy dokonce až + 800 °C.“ 

Jaké nové technologie jste připraveni svým zákazníkům na-
bídnout?

„Společnost ARMATURY Group je výrobcem širokého sortimentu 
armatur. Dokonale zvládnutá technologie nástřiků nás posunula opět 
o kus dál a teď chceme jít do ještě složitějších výrobních postupů.
Zahraniční obchod společnosti pronikl na trhy v Rusku a získal kon-
takty na tamní hutě, pro něž budeme vyrábět velké hutní armatury.  
Máme zpracované a praxí prověřené technologické postupy výroby 
speciálně chlazených armatur, které snesou v provoze, při odvádění 
horkých vysokopecních plynů, teplotní zátěž až +1300 °C.“

12 Výroba armatur



Jaké změny a investice zvažujete v nejbližší době?

„Rusko i jiné zahraniční trhy jsou velice slibnými destinacemi. 
Abychom se připravili na zvýšenou pracovní zátěž při realizaci nových 
objednávek, rozhodli jsme se kompletně přebudovat dílny. Výrobu 
menších dílců jsme koncentrovali do nevyužitých prostor. Prostor 
ve velké hale se tak uvolnil pro nový horizontální vyvrtávací stroj 
NC 130, který je schopen opracovávat průměry na větších arma-
turách DN 800 až DN 1400. Chystáme rovněž zabudování výkon-
nějšího soustruhu SK 25/50, jehož investice je naplánována na rok 
2005. 
Investice jsou opravdu nezbytné, vždyť na počátku jsem vyráběli 
pouze čtyři velké hutní armatury ročně a letos jsme jich vyrobili 
již devětatřicet!“

Armatury do minus 40 °C pro ruský trh
MOSKVA - Společnost ARMA-TURY Group dodala do enklávy Koropkovski nedaleko ruské met-ropole Moskvy speciální armatury pro zemní plyn certifikované podle 

ruských norem. Dodané výrobky, které vydrží teploty do - 40 °C, dnes slouží na kompresní stanici. Vedle dodávek speciálních armatur prodala společnost ARMATURY 

Group do Ruska i velký objem hutních materiálů. 

Rok úspěchů  / červenec 2004
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Martin Hanske, vedoucí úseku služeb

„Prodejem armatury či čerpadla naše spolupráce se zákazníkem ne-
končí“, vysvětluje vedoucí služeb společnosti ARMATURY Group 
Martin Hanske a dodává: „Kvalita našeho servisu je postavena 
na dokonalé znalosti produktů. Pracovníci našeho úseku mají dlou-
holeté zkušenosti s opravami a servisem nejen v zázemí dílen, ale i se 
zásahy přímo v terénu.“

Co všechno úsek servisních služeb klientům společnosti ARMA-
TURY Group poskytuje? 

„Nabízíme nejenom servisní a poradenské služby, ale i záruční a pozá-
ruční servis na námi dodané průmyslové armatury a čerpadla. 
Opravujeme nejenom to, co se vyrobí v dílnách společnosti ARMATU-
RY Group, ale i další obchodní sortiment. Dokážeme odstranit provoz-
ní problémy prakticky jakéhokoliv druhu armatury.
Naši odborníci vyjíždějí za servisem i k našim dceřiným společnostem 
v Polsku a na Slovensku. Servis je zkrátka naší devizou na trhu.“

Můžete nám trochu přiblížit organizaci a aktivity vašeho úse-
ku?

„Montážní dílna a rychlá výjezdní skupina se nachází v Kravařích. 
Technici mají své zázemí v provozovně v Dolním Benešově. Záruční 
a pozáruční servis na námi dodané výrobky je samozřejmostí. 
Po záruční době však již záleží na zákazníkovi, jestli má zájem si nechat 
opravit armaturu se zárukou prostřednictvím naší společnosti anebo 
si ji bude opravovat sám. V tom případě mu dodáme náhradní díly 
a potřebné informace.
Jak už jsem uvedl, pracovníci našeho úseku provádějí opravy u nás 
v dílně nebo posíláme výjezdní skupinu přímo za klientem. Všechny 

poruchy samozřejmě statisticky sledujeme. Musím však říci, že máme 
minimální objem reklamačních výjezdů na počet námi prodaných 
výrobků.“ 

Jaký byl nejvýznamnější servisní výjezd roku 2004?

„Jednou z našich největších akcí, kterou provádíme každé dva roky, 
jsou servisní práce při odstávce chladících věží v Jaderné elektrárně 
Dukovany. 
Poslední odstávka vyšla na rok 2004 a vyjeli prakticky všichni naši 
zaměstnanci z úseku servisních služeb a navíc i dvě desítky externích 
spolupracovníků. Časový harmonogram musel být samozřejmě přes-
ně dodržen, protože celá jaderná elektrárna znovu najíždí v dohod-
nutém termínu.
Práce v Dukovanech je velmi specifická. Aby ji naši zaměstnanci vů-
bec mohli vykonávat, musí projít náročnými psychologickými testy 
a různými odbornými školeními. Je tedy jasné, že naši klienti z Duko-
van žádají kvalitní tým lidí. 
Když se v Jaderné elektrárně Dukovany odstaví čerpací stanice a chla-
dící věže, musí se celé zařízení kompletně rozebrat a vyčistit, popřípa-
dě vyměnit. Některé armatury z Dukovan potřebují speciální údržbu 
a tak se fyzicky posílají k nám do provozovny v Dolním Benešově.
Servisní práce na Dukovanech považuji za jednu z nejlepších referencí 
našeho úseku.“ 

Servisní služby14
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Klapky certifi kovala fi rma Lloyďs Register
DILLÍ - Společnost ARMATU-RY Group dodala fi rmě Siemens odběrové klapky určené pro in-dickou elektrárnu. Tyto klapky prošly certifi kací podle britské společnosti Lloyďs Register, 

která má odlišné požadavky na certifi kaci, než je obvyklé. Klapky splňují velmi vysoké para-metry a zákazník v Indii s nimi byl natolik spokojen, že se zásilka opa-kovala v průběhu loňského roku 

třikrát. Dnes tak fungují odběrové klapky z Dolního Benešova již ve třech indických elektrárnách.

Rok úspěchů  / srpen 2004

Vývoj tržeb ve službách
(mil. Kč)

2002  2003  2004

57  60  65 



Petr Baranek, ředitel úseku hutního materiálu

Společnost ARMATURY Group je, vedle svých hlavních aktivit, také 
významným dodavatelem hutního materiálu. 
Jak upřesňuje ředitel úseku hutního materiálu Petr Baranek, 
rozšířil jeho úsek v roce 2004 svou nabídku potrubí a potrubních dílců 
také o dodávky svařenců.

Kde nachází vámi dodávaný hutní materiál své uplatnění? 

„Když se podíváte na potrubní trasu, tak prakticky veškerý hutní 
materiál, který se nachází mezi dvěma armaturami, patří do námi 
nabízeného sortimentu. 
Našim zákazníkům dodáváme především trubky, oblouky, T kusy, 
příruby, spojovací materiál, těsnění a další. V poslední době však na-
bízíme i svařované výrobky – vyrábíme například sběrače, rozdělovače  
či filtry s vyměnitelným sítem.
Hutní materiál kompletujeme na zakázku. Pokud by si chtěl zákazník 
zajistit jednotlivé díly sám, musel by navštívit řadu dodavatelů - my 
jsme mu připraveni nabídnout kompletní službu. Pokud je třeba 
některý díl vyrobit, pak na základě zákazníkem dodaných schémat 
zpracujeme výrobní dokumentaci a příslušný výrobek zhotovíme 
v požadované kvalitě. Jsme variabilní a snažíme se splnit každý, byť 
sebenáročnější požadavek našeho klienta.
Jenom pro ilustraci, za rok 2004 jsme zkompletovali a vyexpedovali 
kolem půl milionů jednotlivých položek od drobné matice až po ob-
rovské potrubí s bezmála dvou a půl metrovým průměrem.“

Váš úsek úzce spolupracuje s úsekem armatur. Jak taková koo-
perace vypadá v praxi?

„Ve společnosti ARMATURY Group funguje velmi dobrá spolupráce 
mezi úseky. Společně s úsekem armatur, zahraničním obchodem 
a dalšími čerpáme ze stejné databáze zákazníků. Všechny úseky 
si samozřejmě pomáhají při uzavírání zakázek.  
Nové klienty získáváme většinou na základě našich referencí. Bohat-
stvím našeho úseku je především velké množství stálých spokojených 
zákazníků, kteří se na nás opakovaně obracejí se svými poptávkami. 
Zázemí společnosti ARMATURY Group pomáhá našemu úseku i jinak. 
Jsme finančně silná firma a tak můžeme poskytnout zákazníkovi mož-
nost kompletního profinancování jeho zakázky.
Pole působnosti úseku hutních materiálů je především na českém 
trhu. V součinnosti s dalšími úseky naší společnosti expandujeme také 
do zahraničí.“

Hutní materiál16
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Stovky produktů pro čínskou elektrárnu
PEKING - Společnost ARMATURY Group dodala - ve spolupráci se Škodou Energo - do obří čínské elektrárny v městě  Shen Tou stovky svých produktů. Jedná se především o uzavírací klapky s jednou a dvojitou excentricitou, měkkotěsnící a kovovětěsnící kulové kohouty a další  ko-

modity. Čína je dnes nejlidnatějším státem na světě a tak není divu, že má stále rostou-cí spotřebu energie. Logickým důsledkem je  pak stavba nových elektráren. Je proto velmi pravděpodobné, že spolupráce mezi ARMATURY Group a čínskými energe-tickými podniky bude dále pokračovat. 

Společnost ARMATURY Group má  již v Číně své reference. V minulých letech sem dodala několik speciálních armatur na chlazení mořskou vodou pro tamní elektrárny.

Rok úspěchů  / září 2004

Množství prodaného
hutního materiálu
(měrné jednotky)

2002  2003  2004

516 235  522 329  567 295



Mgr. Roman Foltas, ředitel úseku čerpadel

Ředitel úseku čerpadel společnosti ARMATURY Group Mgr. Ro-
man Foltas říká: „Obchod s čerpadly je dnes skutečným bitevním 
polem. Ve velmi tvrdé konkurenci jsme si našli a obhájili své místo. 
Dnes působíme nejenom na českém trhu, ale jako subdodavatelé 
pronikáme i na ruská teritoria.“

Můžete nás seznámit s historií prodeje čerpadel ve společnosti 
ARMATURY Group?

„S čerpadly jsme začali obchodovat v roce 2000. Své know-how 
k nám přinesla jedna ze tří  firem, z nichž vznikla společnost ARMA-
TURY Group.
Svou domovskou základnu mají zaměstnanci úseku čerpadel v Hra-
nicích, což je velmi výhodné a strategické místo. Práce úseku je za-
měřena především na nákup a prodej čerpadel a jejich instalaci podle 
požadavků zákazníka. Za rok prodáme zhruba pět tisíc kusů čerpadel 
a náhradních dílů.
Důležitou součástí našich dodávek čerpadel je i kompletní záruční 
a pozáruční servis. Čerpadla buď opravujeme na místě u klienta nebo 
si je odvezeme do naší hranické provozovny. K opravování čerpadel 
potřebujeme opravdu zkušené pracovníky, kteří mají mnohaletou 
praxi. Vždyť na trhu jsou dnes stovky typů čerpadel. Jsme pyšni na to, 
že takové specialisty ve svých řadách máme.“

Jaký sortiment výrobků můžete dnes nabídnout svým zákaz-
níkům?

„Jsme schopni dodat čerpadla od 170 výrobců. Zákazník si samozřej-
mě může vybrat nejenom typ či velikost čerpadla, ale i konkrétního vý-
robce. Stále se však snažíme vyhledávat nové a nové výrobce čerpadel 

a tím ještě výrazněji rozšiřovat náš sortiment.
Největšími čerpadly, které jsme schopni klientovi dodat, jsou výrobky 
řady QVD s dimenzí DN 800. Tato mamutí čerpadla váží kolem devíti 
tun a jsou využívána především ve vodárenství. Naopak mezi nejmen-
ší patří topenářská čerpadla třeba řady UPS 25-40, jenž váží kolem 
jednoho kilogramu a používají se v rozvodech tepla rodinných 
domů.“

Stále rozšiřujete své služby. Jaký další servis klientům posky-
tujete?

„Úsek čerpadel společnosti ARMATURY Group působí nejenom 
v oboru průmyslových aplikací, ale stal se i partnerem firem, 
které jsou zaměřeny na čištění odpadních vod.
Stále zdokonalujeme práci našeho servisního střediska a tak dnes do-
kážeme kvalitně opravit i konstrukčně velmi složitá napájecí čerpadla, 
která se využívají v energetice.  
Profesionální úroveň našich servisních techniků a vybavení dílny 
umožňuje dokonce i opravy čerpadel od výrobců, kteří nemají zastou-
pení pro Českou republiku. Jsme rovněž schopni operativně vyjíždět 
a na místě řešit havarijní stav čerpacích agregátů.“

Čerpadla18



19

Spolupráce s LG Philips Displays pokračuje
HRANICE - Společnost ARMATU-RY Group zajišťovala i v roce 2004 preventivní kontrolu a výměnu čer-padel v areálu hranické továrny fi rmy LG Philips Displays.Společnost ARMATURY Group tak  

navazuje na úspěšnou spolupráci, která byla zahájena dodávkami čer-padel do objektu LG Philips Displays při samotné výstavbě.Nespornou výhodou tohoto kontraktu je - vedle kvalitní práce profesionál-

ních techniků společnosti ARMA-TURY Group - i snadná dostupnost servisního centra, které je situováno v Hranicích, nedaleko areálu fi rmy LG Philips Displays.

Rok úspěchů  / říjen 2004

2002  2003  2004

Vývoj tržeb za čerpadla
(mil. Kč)

26  28  52 



Společnost ARMATURY Group vlastní řadu certifikátů. O jejich význa-
mu a způsobech získávání hovoří manažer jakosti Ing. Maxmilián 
Kostřica.

Můžete krátce vysvětlit, k čemu jsou nutné certifikace výrobků 
a procesů?

„Konkurence na průmyslovém trhu v oblasti armatur je značná. 
Přednost na trhu je dávána těm společnostem, které jasně deklarují, 
že jejich výrobky jsou ve shodě s platnou legislativou a dalšími 
předpisy. Tato shoda je dokumentována formou prohlášení o shodě 
nebo výrobkovými certifikáty. 
Společnost ARMATURY Group účinně prosazuje a rozvíjí také svůj 
systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2000. 
Výsledkem této systémové práce je mimo jiné získávání nových 
obchodních příležitostí. Pro klienty je tento certifikát kvality jakýmsi 
transparentem, který říká: „S námi máte jistotu, že vše, co děláme, 
děláme v požadované kvalitě a v souladu s platnou legislativou.“  

Jak ovlivnil certifikaci výrobků vstup České republiky do Ev-
ropské unie?

„Vstupem České republiky do EU u nás začaly platit nové standar-
dy tohoto společenství, které se od těch českých dost liší. Změny 
se  týkaly především technických požadavků na konstrukci, materiály 
a dokumentaci pro tlaková zařízení provozována podle PED 97/23/EC. 
Pracovníci naší společnosti však nečekali na nové normy až do 1.5.2004, 
kdy Česká republika do EU vstoupila. Společnost ARMATURY Group 
posuzuje shodu svých produktů s legislativou EU již od roku 2001. 
V současné době tak vlastníme několik desítek výrobkových certifikátů, 

Ing. Maxmilián Kostřica, manažer jakosti

na základě kterých můžeme naše výrobky označovat znakem evropské 
shody CE.“

A jak je to s certifikáty v případě vývozu vašich výrobků na 
zahraniční trhy mimo Evropskou unii?

„Důležitou prověrkou našich schopností bylo certifikování hut-
ních armatur pro ruský trh. Tyto speciální armatury, které pracují 
za vysokých teplot a mají průměr téměř dva a půl metru, vyrábí jen 
několik firem na světě. Naše firma mezi ně patří. O to víc nás těší, 
že jsme na tyto armatury získali vývozní certifikáty GOST-R a schválení 
jejich provozu v hutních komplexech Ruska až do roku 2007. Jen pro 
představu - získání tohoto certifikátu předchází přísná prověrka kon-
strukční, výrobní a materiálové dokumentace.
Další zemí mimo EU byla Ukrajina. Koncem roku 2004 byl audito-
ván pracovníky Kyjevského expertně-technického centra Ukrajiny 
náš systém jakosti a posuzovány výrobkové certifikáty. Museli jsme 
dokladovat například původ materiálů našich produktů či vlastní fázi 
jejich výroby. Auditory z Ukrajiny také velmi zajímal systém, jakým 
se monitoruje spokojenost zákazníků. Celý audit proběhl úspěšně 
a tak jsme počátkem roku 2005 získali certifikát systému jakosti 
a potřebné výrobkové certifikáty pro Ukrajinu.“

Mluvili jsme o certifikaci výrobků, o certifikaci systému jakosti. 
Vlastní společnost ARMATURY Group ještě další certifikáty?

„Certifikátů už dnes vlastní společnost ARMATURY Group opravdu 
úctyhodnou řadu. Jmenujme ještě alespoň Evropský certifikát systému 
jakosti v oblasti svařování podle normy EN 729. 
Mezi specifické patří tzv. zákaznické audity, kdy si zákazník pro-

Certifikace a jakost20



Komplexní dodávka pro Vysoké pece Ostrava
OSTRAVA - Společnost ARMA-TURY Group dodala Vysokým pecím Ostrava více než 200 tun hutního materiálu pro jejich po-trubní trasy.

Dodávka byla komplexní - spo-lečně s hutním materiálem byly instalovány i armatury. Za rok 2004 zkompletovali za-městnanci společnosti ARMA-

TURY Group zhruba půl milionů jednotlivých položek hutního materiálu - od malých šroubků až po ocelovou trubku o průměru 2400 milimetrů.

Rok úspěchů  / listopad 2004

21

střednictvím svých vlastních zaměstnanců ověřuje, zda je naše 
společnost způsobilá získat certifikát dodavatele a být tak zařazena 
do jejich databáze. Takovémuto auditu nás koncem roku 2004 pod-
robili například pracovníci ČEZu - úseku jaderné energetiky Dukovany. 
Tyto certifikáty jsou pro nás velmi důležité, protože bez nich by se naše 
společnost nemohla podílet jako dodavatel na tak rozsáhlých zakáz-
kách, jako byla již zmiňovaná generální oprava armatur chladicích věží 
jaderné elektrárny v Dukovanech.“    

Získáním certifikátů ale vaše práce zřejmě nekončí ...

„Certifikace, to je kontinuální proces. Řízení jakosti a zajišťování 
kvality ve společnosti ARMATURY Group je v plánovaných intervalech 
přezkoumáváno formou externích a interních auditů. V průběhu roku 
2004 proběhl bez neshod kontrolní audit certifikační společnosti TÜV 
CERT Rheinland Berlin-Brandenburg podle norem ISO 9001:2000 
a řada dalších nezávislých zákaznických auditů.  
Získávání nových certifikátů a jejich pravidelné prověřování nezávis-
lými auditory tak jen potvrzuje naši vysokou úroveň vývoje a jakosti 
vyráběných produktů.“



Bc. Alena Dofková, personální a finanční ředitelka

Společnost ARMATURY Group zaměstnává více než dvě stovky za-
městnanců. O tom, že úspěch společnosti vytvářejí především dobře 
motivovaní zaměstnanci, je přesvědčena i personální a finanční 
ředitelka Bc. Alena Dofková. 

Společnost ARMATURY Group je poměrně mladou firmou. Jaká 
je věková struktura vašich zaměstnanců? 

„Naše firma je mladá nejen podle zápisu v obchodním rejstříku, 
ale i podle věkové struktury zaměstnanců. Snad pár čísel pro ilustraci:  
26 % našich zaměstnanců tvoří mladí lidé do třiceti let. Dalších 
33 % pak tvoří zaměstnanci v nejproduktivnějším věku od 30 
do 39 let. Tak nízký věkový průměr do značné míry ovlivňuje 
i firemní kulturu. Hodnoty, které jsou spojovány právě s mladím - jako 
schopnost nalézat nová řešení, dynamika a vysoké pracovní nasazení 
- mají v naší firmě jednoznačně zelenou.“ 

Hodně se dnes mluví o zvyšujících se nárocích na vzdělanost  
řadových zaměstnanců. Jak se s touto výzvou 21. století 
vyrovnává vaše společnost?

„Region, ve kterém naše společnost působí, byl a je proslulý 
šikovností svých lidí. Je pravda, že nároky se stupňují především 
u dělnických profesí. To souvisí s vysokou mírou automatizace výroby 
a stále se rozšiřujícím portofóliem našich výrobků. Naše společnost 

má  samozřejmě velký zájem na tom, aby si udržela zkušené 
a spolehlivé zaměstnance. Z tohoto důvodu vypracoval personální 
útvar plán vzdělávání, podle kterého pracovníci procházejí 
systematickým procesem zvyšování kvalifikace. Práce s lidmi však 
začíná již při výběrových řízeních obsazováním profesí vzdělanými 
odborníky. Dnes se můžeme pochlubit tím, že téměř 70 % našich 
zaměstnanců má maturitu a z toho 14 % vysokoškolské vzdělání.“
   
Vaši kolegové skloňují ve všech pádech expanzi společnosti 
ARTMATURY Group na zahraniční trhy. Jak se podílí na tomto 
strategickém záměru personální útvar?

„K tomu, aby naše společnost na zahraničních trzích uspěla, je vedle 
odbornosti dnes už naprostou samozřejmostí i jazyková vybavenost. 
Cizí jazyk je nutný nejen při obchodních jednáních se zahraničními 
partnery, při účasti na zahraničních veletrzích, ale třeba i při práci 
s odbornou literaturou. Dnes si prostřednictvím internetu mohou 
naši zaměstnanci vyměňovat informace s kolegy z celého světa. 
K tomu však potřebují znát cizí jazyk. Náš útvar proto zajišťuje 
pro naše zaměstnance pravidelné jazykové kurzy.“ 

Personalistika22



Materiál do Ruska zaplnil dva vlaky
SOSNOGORSK - Společnost ARMATURY Group v letošním roce odeslala již druhou dodáv-ku hutního materiálu do Sosno-gorsku v Ruské federaci. 

Letošní zásilka vážící kolem 100 tun tak doplnila celkový objem hutního materiálu na 800 tun. 
K transportu tak obrovského 

množství materiálu bylo za-potřebí vypravit dvě vlakové soupravy, které měly dohroma-dy téměř pět desítek nákladních vagónů.

Rok úspěchů  / prosinec 2004

Struktura zaměstnanců
podle věku do 29 let ... 26 %

50 a více let ... 11 %

40 až 49 let ... 30 %

30 až 39 let .... 33 %

23
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II. Finanční část



Rozvaha - aktiva (v tis. Kč) k 31.3.2004  1

AKTIVA CELKEM 1 1 088 543 129 267 959 276 920 356

A. Pohledávky za upsané jmění 2

B. Dlouhodobý majetek 3 341 382 119 813 221 569 207 005

B.I. Dlohodobý nehmotný majetek 4 21 490 18 001 3 489 5 794

B.I.1. Zřizovací výdaje 5 88 88 0  

B.I.2. Nehm. výsledky výzkumu a obd. činnosti 6

B.I.3. Software 7 20 913 17 913 3 000 5 624

B.I.4. Ocenitelná práva 8

B.I.5. Goodwill 9

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehm. majetek 10  

B.I.7. Nedokončený DNM 11 489 489 170

B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM 12   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 318 877 100 957 217 920 204 211

B.II.1. Pozemky 14 4 858 4 858 4 978

B.II.2. Stavby 15 188 462 28 610 159 852 144 078

B.II.3. Sam. movité věci a soubory mov. věcí 16 119 480 72 347 47 133 50 769

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porost 17

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 18

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19  

B.II.7. Nedokončený DHM 20 6 077 6 077 1 386

B.II.8. Posk.zálohy na DHM 21

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 1 015 855 160  

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 1 015 855 160  

B.III.2. Podíly v ÚJ pod podstatným vlivem 25  

B.III.3. Ost. dlouhodobé CP a podíly 26

B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině 27

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28  

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fin. majetek 29

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dl. fin. majetek 30

C. Oběžná aktiva 31 744 694 9 454 735 240 711 261

C.I. Zásoby 32 467 159 2 081 465 078 439 472

C.I.1. Materiál 33 304 438 2 081 302 357 288 460

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 34 27 718 27 718 23 638

C.I.3. Výrobky 35 42 522 42 522 49 326

C.I.4. Zvířata 36

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto



C.I.5. Zboží 37 92 481 92 481 78 048

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 2 275 2 275 3 350

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 40

C.II.2. Pohl. za ovl. a řízenými osobami 41

C.II.3. Pohledávky za ÚJ pod podst. vlivem 42

C.II.4. Pohledávky ke společnosti, sdružení 43

C.II.5. Dohadné účty aktivní 44

C.II.6. Jiné pohledávky 45 2 275 2 275 3 350

C.II.7. Odložená daňová pohledávka 46

C.III. Krátkodobé pohledávky 47 196 489 7 373 189 116 184 021

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 48 190 157 7 373 182 784 179 979

C.III.2. Pohledávky za ovl. a řízenými osobami 49

C.III.3. Pohledávky za ÚJ pod podst. vlivem 50

C.III.4. Pohledávky ke společnosti, sdružení 51

C.III.5. Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 52  

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 53 37

C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy 54 6 325 6 325 1 666

C.III.8. Dohadné účty aktivní 55 7 7 8

C.III.9. Jiné pohledávky 56 2 331

C.IV. Finanční majetek 57 78 771 78 771 84 418

C.IV.1. Peníze 58 3 437 3 437 2 591

C.IV.2. Účty v bankách 59 30 334 30 334 81 827

C.IV.3. Krátkodobé CP a podíly 60 45 000 45 000

C.IV.4. Pořizovaný krátk. finanční majetek 61

D.I. Časové rozlišení 62 2 467 2 467 2 090

D.I.1. Náklady příštích období 63 1 846 1 846 1 695

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 64  

D.I.3. Příjmy příštích období 65 621 621 395

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

2



Rozvaha - pasiva (v tis. Kč) k 31.12.2004  3

PASIVA CELKEM 66 959 276 920 356

A. Vlastní kapitál 67 806 309 798 508

A.I. Základní kapitál 68 501 200 501 200

A.I.1. Základní kapitál 69 501 200 501 200

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodná podíly 70

A.I.3. Změny základního kapitálu 71

A.II. Kapitálové fondy 72

A.II.1. Emisní ážio 73

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 74

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 75

A.II.4. Oceňovací rozdíly při přeměnách 76

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy 77 310 193 310 193

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 78 310 193 310 193

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 79

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 80 -12 884 -12 274

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 81 22 024 22 024

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 82 -34 908 -34 298

A.V. Výsledek hospodaření běžného období 83 7 800 -611

B. Cizí zdroje 84 152 967 121 825

B.I. Rezervy 85  

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 86  

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 87  

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 88  

B.I.4. Ostatní rezervy 89

B.II. Dlouhodobé závazky 90 15 384 16 649

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 91

B.II.2. Závazky k ovl. a říz. osobám 92

B.II.3. Závazky k úč. jedn. pod podst. vlivem 93

B.II.4. Záv. ke spol. ,čl. družstva a k úč. sdružení 94

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 95

B.II.6. Vydané dluhopisy 96

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 97

B.II.8. Dohadné účty pasivní 98

B.II.9. Jiné dlouhodobé závazky 99

B.II.10. Odložený daňový závazek 100 15 384 16 649

B.III. Krátkodobé závazky 101 117 583 98 176

Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běž. úč. odbobí Stav v min. úč. období

a b c 5 6



4

B.III.1. Závazky z obchodního styku 102 89 582 64 581

B.III.2. Závazky k ovl. a říz. osobám 103

B.III.3. Závazky k úč. jedn. pod podst. vlivem 104

B.III.4. Závazky ke společníkům a sdružení 105  

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 106 18 838 18 794

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení 107 2 244 2 725

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 108 1 633 7 481

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 109 2 699 160

B.III.9. Vydané dluhopisy 110

B.III.10. Dohadné účty pasivní 111 473 1 317

B.III.11. Jiné závazky 112 2 114 3 118

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 113 20 000 7 000

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114  

B.IV.2. Běžné bankovní úvěry 115 20 000 7 000

B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci 116  

C.I. Časové rozlišení 117 23

C.I.1. Výdaje příštích období 118 -73

C.I.2. Výnosy příštích období 119 96

Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běž. úč. odbobí Stav v min. úč. období

a b c 5 6



Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) k 31.12.2004  5

I. Tržby za prodej zboží 1 371 134 381 800

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 2 289 220 285 713

+ Obchodní marže 3 81 914 96 087

II. Výkony 4 645 092 583 469

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 343 504 369 836

II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob 6 3 801 -7 088

II.3. Aktivace 7 297 787 220 721

B. Výkonová spotřeba 8 611 783 545 134

B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 525 447 491 885

B.2. Služby 10 86 336 53 249

+ Přidaná hodnota 11 115 223 134 422

C. Osobní náklady 12 91 775 122 424

C.1. Mzdové náklady 13 64 965 81 281

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 575 9 820

C.3. Náklady na sociální zabezpečení 15 22 495 28 258

C.4. Sociální náklady 16 2 740 3 065

D. Daně a poplatky 17 372 529

E. Odpisy NIM a HIM 18 24 531 27 477

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a mater. 19 69 730 95 911

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4 954 5 236

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 64 776 90 675

F. Zůst. cena prod. dlouh. majetku a materiálu 22 49 676 71 664

F.1. Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku 23 5 990 3 972

F.2. Prodaný materiál 24 43 686 67 692

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. z provozní činnosti 25 499 869

IV. Ostatní provozní výnosy 26 37 954 44 364

H. Ostatní provozní náklady 27 44 365 47 130

V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

Provozní výsledek hospodaření 30 11 689 4 604

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33

VII.1. Výnosy z pod. ovl. a říz. osob, podst. vliv 34

VII.2. Výnosy z ost. dlouhodobých cenných papírů 35

VII.3. Výnosy z ost. dlouhod. finanačního majetku 36

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období

a b c sledovaném minulém
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VIII. Výnosy z krátkodobého dlouh. majetku 37 48 418

K. Náklady z finančního majetku 38 47 325

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opr. položek z fin.činnosti 41 -491 165

X. Výnosové úroky 42 351 645

N. Nákladové úroky 43 865 1 652

XI. Ostatní finanční výnosy 44 4 414 5 691

O. Ostatní finanční náklady 45 11 248 7 067

XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47

Finanční výsledek hospodaření 48 -5 764 -2 218

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 -1 264 3 941

Q.1. splatná 50

Q.2. odložená 51 -1 264 3 941

Výsedek hospodaření za běžnou činnost 52 7 189 -1 555

XIII. Mimořádné výnosy 53 613 965

R. Mimořádné náklady 54 2 21

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55

S.1. splatná 56

S.2. odložená 57

Mimořádný výsledek hospodaření 58 611 944

W. Převod podílu na hospodářském výsledku 59

Hospodářský výsledek za účetní období 60 7 800 -611

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období

a b c sledovaném minulém



  7 Přehled o peněžních tocích (v tis. Kč)

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 84 418

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 6 536

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 29 349

A.1.1. Odpisy 26 945

stálých aktiv 24 531

pohledávek 2 414

umořování opravných položek k upl. nabytému majetku

A.1.2. Změna stavu 854

opravných položek k majetku 499

rezerv

zůstat. přechod. účtu aktiv 377

zůstat. přechod. účtu pasiv -22

A.1.3. Zisk, ztráta z prodeje stálých aktiv 1 036

zúčt. oceň. rozdílu z kapitálovách účastí do výnosů, nákladů

A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku

A.1.5. Vyúčtované 514

výnosové úroky -351

nákladové úroky 865

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 35 885

A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu -248

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -2 438

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 29 877

A.2.3. Změna stavu zásob -27 687

A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami 35 637

A.3. Výdaje plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -865

A.4. Přijaté úroky s výjimkou inv. společností a fondů 351

A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mim. úč. případy, které tvoří mimořádný HV 611

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 35 734

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -45 070

nabytí hmotného investičního majetku -43 723

nabytí nehmotného investičního majetku -1 347

nabytí finančních investic

změna stavu závazků souvisejících s poříz . inv. majetku
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B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 4 954

B.2.1. Příjmy z prodeje HIM a NIM 4 954

B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -40 116

Peněžní toky z finančních činnosti

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -1 265

C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky

C.2.1. Zvýšení pen. prostř. a pen. ekviv. z titulu zvýšení základního jmění

C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

C.2.4. Úhrady ztráty společníky

C.2.5. Přímé platby na vrub fondu

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou inv. spol.

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 265

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -5 647

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 78 771



  9

Čl. II. - Obecné údaje obsažené v příloze

1. 
Název společnosti: ARMATURY Group a.s., Bolatická 39, 747 21 
Kravaře
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 
a prodej, zprostředkovatelská činnost, poradenství a konzultace 
v oblasti strojírenské technologie, obstaravatelská činnost, truhlářství, 
zámečnictví, kovoobráběčství, nástrojářství, konstrukční práce ve stro-
jírenství včetně stanovení technologických postupů, výroba, instalace 
a opravy elektrických strojů a přístrojů, projektování a konstrukce 
strojů a zařízení – armatur, ubytovací služby, půjčování osobních mo-
torových vozidel, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, 
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, 
vedení účetnictví, výroba armatur a čerpadel, pronájem nebytových 
prostor včetně poskytování jiných služeb než základních.
Datum vzniku: 23.8.1999
Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou sepsanou 
dne 27.7.1999.
Zakladatelé:
Eko Prima, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Libušino údolí 118, IČO 
25507231, podíl na základním kapitálu 33,3%.
MSA Servis, s r.o. se sídlem v Dolním Benešově, Hlučínská 41, IČO 
62301900, podíl na základním kapitálu 33,3 %.
Armatury Servis Kravaře a.s. se sídlem v Krnově, Revoluční 84a, IČO 
25817060, podíl na základním kapitálu 33,3 %.

Společnost vznikla se základním kapitálem ve výši 1 200 000,- 
Kč, které bylo rozděleno na 12 ks kmenových akcií znějících 
na majitele v listinné podobě. Dne 20.12.1999 rozhodla mimo-
řádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu o částku 
500 000 000,- Kč upisováním 500 ks akcií na majitele o jmenovité 
hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,- Kč. Všechny akcie jsou 
kmenové a v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu proběhlo 
7.1.2000 nepeněžitými vklady.

Statutární orgán - představenstvo:
Předseda - Holeček Petr, místopředseda - Švančar Leo, místopředseda 
- Černý Karel, členové - Adámek Ladislav, ing. Vehovský Karel, Vavří-
nek Josef, ing. Švančar Jindřich, Vaněk Jiří.
Dozorčí rada:
Předseda - Dofková Alena, členové - Drastíková Marie, Kostřicová 
Lýdie. 

Akciová společnost byla v roce 2004 organizována v rámci 100 útvarů 
– viz příloha č. 1. 
Z důvodů zefektivnění řízení a sledování nákladů byly ze společnosti 
vyčleněny pomocné výrobní činnosti, které přímo nesouvisí s vlast-
ní výrobou. S účinnosti od 1.4.2004 jsou tyto služby nakupovány 
od externí společnosti. Z výše uvedených důvodů došlo ke snížení sta-
vu pracovníků a úpravě organizačního schématu – příloha č.2.

2. Akciová společnost má podíly na základním kapitálu u těchto 
společností:
a) ARMATÚRY GROUP. s r.o. se sídlem v Žilině, Jánošíkova 264 – podíl 
100%
b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. se sídlem Raciborz, Reymonta 
14 – podíl 100%

Příloha k účetní závěrce roku 2004

c) ASK Trenčín se sídlem v Trenčíně, Brnianska 1 – podíl 100%
d) ASK Košice se sídlem v Košicích, Jazmínova 1 – podíl 100%

3. Průměrný počet zaměstnanců: 248, z toho řídících pracovníků 16. 
Osobní náklady celkem: 91 775 tis. Kč, z toho řídící pracovníci 
10 658 tis. Kč. Odměny členům statutárních orgánů: 1 575 tis.Kč.

4. Společnost poskytla půjčky členům statutárních orgánů: 
5 500 tis. Kč, z toho k 31.12.2004 nesplaceno 2 275 tis. Kč.

Čl. III.

1. Účetní jednotka se řídí zákonem 563/91 Sb. o účetnictví, 
vyhláškou MF č.500/2002 Sb. a Českými účetními standardy 
001 – 023. 

2. 
2.1. A. Ocenění zásob se řídí vnitropodnikovou směrnicí „Zásoby 
a jejich evidence, oceňování zásob“. Zásoby materiálu na účtech 
112AE jsou oceňovány pořizovací cenou s tím, že na samostatných 
analytických účtech jsou sledovány ceny pořízení a náklady související 
s pořízením. Materiál na skladě je evidován v průměrných cenách po-
řízení. Náklady související s pořízením jsou rozpouštěny do spotřeby 
v závislosti na obratu zásob. Stejně jsou oceňovány i zásoby zboží. 
Oceňování výrobků a nedok. výroby je prováděno ve skutečných pří-
mých nákladech včetně výrobní režie, která se počítá procentem 
z jednicových mezd (opakovaná hromadná výroba). Zásoby vyrobené 
ve vlastní režii jsou aktivovány souvztažně k účtu 621 AE v přímých 
nákladech včetně výrobní režie.

2.1.B. Investiční výstavba je z malé části prováděna vlastní činností 
(drobné stavební úpravy) a aktivována souvztažně k účtu 624100 
a oceněna přímými náklady včetně výrobní režie. Hlavní část investiční 
výstavby je prováděna dodavatelským způsobem. Pokud podnik fi-
nancuje investiční výstavbu z investičního úvěru kapitalizuje úroky.

2.1.C. Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny cenou pořízení. 
Opční obchody při pořízení nebyly uzavírány.

2.1.D. Společnost nevlastní žádná zvířata a nemá ani příchovky.

2.2. Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu účetního období 
použity.

2.3. Účtování zásob je prováděno podle způsobu „A“, přičemž 
ostatní náklady na pořízení – dopravné, clo, pojištění, zprostřed-
kování - jsou vedeny na samostatných analytikách účtů 112 
a 132 postupně dle směrnice rozpouštěny do nákladů.

2.4. V průběhu roku 2004 společnost neměnila způsob oceňování 
a postupy odpisování.

2.5. Společnost eviduje opravné položky ke vkladům do dceřiných 
společností, ve kterých bylo dosaženo ztráty: ASK Trenčín, ASK Koši-
ce, ARMATURY Group s.r.o. Slovensko, ARMATURY Group Poland Sp. 
z.o.o. ve výši 855 079,53 Kč.
Vytvořené zákonné opravné položky k pohledávkám ve výši 
20 %  276 574,90 Kč
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Vytvořené zákonné opravné položky k pohledávkám ve výši 100 %
  137 473,62 Kč
Zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám 201 127,53 Kč
Tvorba účetní opravné položky k pohledávkám 394 523,78 Kč
Zúčtování účetní opravné položky k pohledávkám 2 189 554,69 Kč
Konečný stav zákonných OP k 31.12. 2004 492 509,21 Kč
Konečný stav OP k pohl. v konkurzním řízení  k 31.12.2004 

2 464 241,46 Kč
Konečný stav účetních OP k pohledávkám k 31.12.2004  

4 415 817,59 Kč
Vytvořená opravná položka k zásobám materiálu 2 080 957,00 Kč

2.6. Odpisové plány dlouhodobého majetku jsou sestavovány podle 
vnitropodnikového předpisu. Ve sledovaném účetním období byl vše-
chen dlouhodobý majetek odepisován účetně rovnoměrně dle měsíců 
na počet let dle jednotlivých skupin zákona o dani z příjmu, což dle ná-
zoru společnosti věrně zobrazuje opotřebení majetku. Daňové odpisy 
byly stanoveny v souladu se zákonem o daních z příjmu. U vloženého 
majetku bylo daňově pokračováno v odpisech původního vlastníka. 
Časový odpis je používán dle vnitropodnikového předpisu u forem, 
šablon a přípravků. Vložený drobný dlouhodobý majetek je odepi-
sován 50% při vkladu a 50% při vyřazení. Nově pořízený drobný 
dlouhodobý majetek je odpisován měsíčním časovým odpisem 
na 2 roky pokud se nejedná o nové vybavení provozu, které by naruši-
lo významně časovou či věcnou souvislost nákladů a výnosů.

2.7. Při přepočtu cizích měn na českou byl používán kurz ČNB 
a to měsíční pevný kurz z prvního pracovního dne v měsíci. 

Čl. IV.

2. Mezi datem účetní závěrky a datem schválení účetních výkazů 
a jejich předání mimo účetní jednotku se nevyskytly žádné významné 
události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků 
k datu rozvahy a jejichž neuvedení by mohlo ovlivnit možnosti uživa-
telů rozvahy a výkazu zisku a ztrát analyzovat výkazy.  Ke dni 6.5.2005 
by odvolán z představenstva společnosti ing. Karel Vehovský.

3.1. Souhrnná výše dlouhodobého majetku:
a) rozpis skupin jednotlivých druhů včetně oprávek – příloha č. 3
b) rozpis nehmotného dlouhodobého majetku – příloha č. 4
c) finanční pronájem – celkový objem splátek činí 3 203 tis. Kč

- zaplacené splátky 2 055 tis. Kč
- zbývá k úhradě 1 148 tis. Kč
- z toho do 1 roku 765 tis. Kč
- v dalších letech 383 tis. Kč

d) přírůstky HDM – příloha č.5 úbytky HDM – příloha č. 6
e) k 31.12.2004 společnost eviduje majetek neuvedený v rozvaze
a sledován pouze v operativní evidenci ve výši 1 200 tis. Kč.
f) dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem – společnost 
nemá 
g) společnost má majetek, jehož tržní ocenění by bylo výrazně 
vyšší než jeho ocenění v účetnictví, jedná se o majetek po skon-
čení finančního pronájmu. V současné době evidujeme 44 ks 
automobilů a strojů, jejichž původní pořizovací hodnota činila 
29 244  tis. Kč. Kvalifikovaným odhadem jejich současná tržní hodno-
ta činí 8 832 tis. Kč.

h) Přehled majetkových účastí 
ARMATÚRY Group s.r.o. Žilina – 100% - 245 tis. Kč 
ARMATURY Group s.r.o. Poland – 100% -  378 tis. Kč
ASK s.r.o. Trenčín – 100% - 196 tis. Kč
ASK s.r.o. Košice – 100% -  196 tis. Kč

3.2. a) Souhrnná výše pohledávek po splatnosti: 51 330 tis. Kč, z 
toho do180 dnů po splat. 43 115 tis. Kč

nad 180 dnů po splat. 1 030 tis. Kč
nad 360 dnů po splat. 7 185 tis. Kč

b) pohledávky k podnikům ve skupině 0 tis. Kč
c) pohledávky kryté zástavním právem 0 tis. Kč
d) pohledávky v zahr. měně 133 tis. EUR

3.3. Změna vlastního kapitálu nastala pouze u účtu 429 - Neuhrazená 
ztráta minulých let a v souvislosti s výsledkem hospodaření běžného 
období.

3.4. 
a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 23 785 tis. Kč, z toho

0-30 dnů 20 652 tis. Kč
31-60 dnů 1 036 tis. Kč
nad 60 dnů 2 097 tis. Kč

b) závazky k podnikům ve skupině: 0 Kč
c) závazky kryté zástavním právem: 20 000 tis. Kč
d) závazky nevyúčtované v účetnictví: 0 Kč
e) nezaplacené soc., zdrav. pojištění: 0 Kč
f) nezaplacené závazky vůči FÚ: 0 Kč
g) závazky v zahr. měně:  EUR 492 tis. Kč

USD 54 tis. Kč
 
3.5. Rezervy: 0 Kč

3.6. Výnosy z běžné činnosti k 31.12.2004:

Prodej výrobků tuzemsko 203 349 tis. Kč
 zahraničí 87 779 tis. Kč
Prodej služeb tuzemsko 50 538 tis. Kč
 zahraničí 1 838 tis. Kč
Prodej zboží tuzemsko 328 703 tis. Kč
 zahraničí 42 431 tis. Kč
Změna stavu vnitropodnikových zásob  3 801 tis. Kč 
Aktivace 297 787 tis. Kč
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 954 tis. Kč  
Tržby z prodeje materiálu 64 776 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy 37 954 tis. Kč
Celkem 1 123 910 tis. Kč

3.7. Celkové výdaje na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy - nevykoná-
vání takovéto činnosti.

V Kravařích 22.6.2005

  Petr Holeček
předseda představenstva



Sekretariát,
archiv, recepce

  11 Příloha č. 1 - Organizační schéma k 1.1.2004 

Valná hromada akcionářů

Představenstvo ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
Slovenská republika

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o.
Polská republika

Jakost, OŘJ

Sekretariát

Expertní služby Právní služby ReklamaceInformační servis Plánování
 a controlling

Nákup
a vnitřní správa

Správa vozidel

Správa budov

BOZP, PO

Finance
Finance, CF,

zápočty
Ekonomika

Účtárny  všeobecné

Účtárny  mzdové

Rozpočty

Marketing Nákup
 armatur

Ovládání
armatur

Prodej
 armatur

Expedice

PA Kravaře

PA Hranice

PA Ústí n. L.

Sklad
 armatur

Konstrukce

GO armatur Ovládání
armatur

Sklad HM

Sklad čerpadla

Sekretariát Koordinace
 nabídek

Technologická
příprava výroby

MTZ D.B.Výroba D.B.

Administrativa

Kooperace

Montáže

Obrobny

Svařovna

MTZ Kravaře Výroba Kravaře

Výrobní dispečink

Kooperace

Montáže

Obrobny

Zkušebna

Svařovna

Generální ředitel

Dozorčí rada

Úsek armatur

Zahraniční obchod

Technika

Výroba D. Benešov

Služby

Hutní materiál

Čerpadla

Výroba Kravaře



12Příloha č. 2 - Organizační schéma k 1.4.2004

Sekretariát,
archiv, recepce

Valná hromada akcionářů

Představenstvo

Jakost, OŘJ

Sekretariát

Expertní služby Právní služby ReklamaceInformační servis Plánování
 a controlling

Nákup
a vnitřní správa

Správa vozidel

Správa budov

BOZP, PO

Finance
Finance, CF,

zápočty
Ekonomika

Účtárny  všeobecné

Účtárny  mzdové

Rozpočty

Marketing Nákup
 armatur

Ovládání
armatur

Prodej
 armatur

Expedice

PA Kravaře

PA Hranice

PA Ústí n. L.

Sklad
 armatur

Konstrukce

Sklad HM

Sklad čerpadla

Sekretariát Koordinace
 nabídek

Technologická
příprava výroby

MTZ D.B.Výroba D.B.

Administrativa

Kooperace

Montáže

Obrobny

Svařovna

Generální ředitel

Dozorčí rada

Úsek armatur

Zahraniční obchod

Technika

Výroba D. Benešov

Služby

Hutní materiál

Čerpadla



  13

Příloha č. 4 - Přehled inventarizovaného majetku (v tis. Kč)

Příloha č. 3 - Rozpis skupin jednotlivých druhů
dlohodobého majetku včetně oprávek (v tis. Kč)

HDM 2004 021999 022999 028999 029999 031999 Celkem

Počáteční stav 167 662 110 517 0 0 4 978 283 157

Nákup 25 832 13 225 0 0 0 39 057

 - 5 032 4 262 0 0 120 9 414

Kon. stav 188 462 119 480 0 0 4 858 312 800

HDM 2004 081999 082999 088999 089999 Celkem

Počáteční stav 23 584 59 748 0 0 83 332

+ Celkem 10 058 16 861 0 0 26 919

Odpisy (551) 5 678 15 336 0 0 21 014

Likvidace 0 35 0 0 35

ZH prodej 4 380 1 490 0 0 5 870

 - 5 032 4 262 0 0 9 294

Kon. stav 28 610 72 347 0 0 100 957

NDM 2004 011999 013999 014999 018999 Celkem

Počáteční stav 88 20 054 0 0 20 142

Nákup 0 858 0 0 858

 - 0 0 0 0 0

Kon. stav 88 20 912 0 0 21 000

NDM 2004 071999 073999 074999 078999 Celkem

Počáteční stav 88 14 431 0 0 14 519

+ Celkem 0 3 482 0 0 3 482

Odpisy (551) 0 3 482 0 0 3 482

Likvidace 0 0 0 0 0

ZH prodej 0 0 0 0 0

 - 0 0 0 0 0

Kon. stav 88 17 913 0 0 18 001
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Inv. číslo Popis Účetní vstupní cena

A00188 Filtr. zař. CARM GH 10/1/7/15/S 449 550,00

A00189 SW BNS - implementace rok 2004 724 800,00

A00190 Osobní automobil Škoda Felicia GLX 1,6 130 430,00

A00191 Osobní automobil Škoda SUPERB Elegance 922 025,00

A00192 Osobní automobil Mercedes Benz E-320 2 169 739,90

A00193 Osobní automobil Škoda Octavia 1,9TDI 436 450,98

A00194 Osobní automobil Škoda Octavia 1,9TDI 436 450,97

A00195 Osobní automobil Škoda Octavia 1,9TDI 436 450,97

A00196 Osobní automobil Škoda Octavia 1,9TDI 436 450,98

A00197 Osobní automobil Škoda Octavia 1,9TDI 436 450,98

A00198 Kopírka, scanner MINOLTA Di 650A 168 274,00

A00199 Kopírka, scanner MINOLTA CF2002 376 726,00

A00200 Osobní automobil Škoda Octavia TDi 326 291,00

A00201 Počítač - Systém Block 44 382,85

A00202 Tryskací zařízení mobilní SM 49 900,00

A00203 NB Acer Ferrari 3200 - H000351 58 355,60

A00204 Světelná reklama 80 588,00

A00205 Elektr. zabez. systém - (soubor) 307 051,40

A00206 Notebook Fujitsu Lifebook P7010 58 500,00

A00207 Obráběcí centrum MCV 1000 2 605 284,20

A00208 Kompresor šroubový AM18-10B1 161 507,72

A00209 Notebook ASUS A2510TUO 42 546,00

A00210 Notebook IBM TP T42 53 284,80

A00006 T.Z. Tlf.ústředny 649 600,00

A00035 T.Z. Oplocení Dolní Benešov 77 158,00

A00036 T.Z. Zpevněné plochy v Dolním Benešově 80 250,27

A00041 T.Z. Soustruhu Masturn MT70/3000 CNC 68 778,79

A00086 T.Z. Soustruhu SPU 20 CNC 67 528,00

A00107 T.Z. Osobní automobil Fabia comf 1,9TDI 52 158,37

A00179 T.Z. Serveru HP ProLiant DL380R03 49 162,00

ENIM 3/98 T.Z. SW Navision Financials 94 200,00

K1304 T.Z. Soustruhu SU 100 200 151,70

M60062 T.Z. Provozní haly 132 148,00

M60162 T.Z. Administrativní budovy 25 542 248,61

Celkem 37 924 875,09



Příloha č. 6

Přehled vyřazeného majetku (v Kč)
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Přehled prodaného majetku (v Kč)

Číslo Popis Účetní Účetní  Daňová Daňová Prodejní cena Účet

pořiz. cena zůstat. cena pořiz. cena zůstat. cena

K1390 Automobil Ford Mondeo 670 200,00 0,00 737 418,40 0,00 130 000,00 541100

K1402 Škoda OCTAVIA SLX 1.9Tdi 66kW 500 000,00 0,00 511 000,00 0,00 165 000,00 541100

M60065 Automobil Škoda FELICIE 85 000,00 0,00 308 585,00 0,00 59 000,00 541100

A00047 Rolba sněhová 616 150,00 76 996,00 616 150,00 0,00 78 975,00 541100

A00124 BMW X5 - auto nákl. terénní 2 163 682,94 1 412 682,94 2 163 682,94 961 635,94 1 100 000,00 541100

4 035 032,94 1 489 678,94 4 336 836,34 961 635,94 1 532 975,00

K1403 Školící středisko KARLOV budov 4 489 565,40 3 924 953,40 5 745 853,40 5 270 857,40 3 085 000,00 541100

K1405 Účelové komunikace KARLOV 101 478,00 84 558,00 108 363,00 75 250,00 viz inv č K1403 541100

K1406 Plochy zpevněné ostatní KARLOV 51 032,00 42 512,00 53 256,00 36 981,00 viz inv č K1403 541100

K1407 Studna + žumpa KARLOV 113 121,00 94 281,00 73 638,00 64 146,00 viz inv č K1403 541100

K1408 Oplocení KARLOV 36 746,00 27 506,00 47 984,00 26 988,00 viz inv č K1403 541100

K1314 Vysokotlaká zkušebna - část. vyř. 240 062,34 206 183,31 123 948,52 81 901,12 12 605,00 541100

5 032 004,74 4 379 993,71 6 153 042,92 5 556 123,52 3 097 605,00

K1409 Pozemek KARLOV + okrasné por. 120 297,00 120 297,00 110 316,71 110 316,71 viz inv č K1403 541100

K1069 Teplovzdušný agregát B 150 EGC 16 000,00 2 843,00 34 670,00 0,00 likvidace 551001

K1076 Sekací a vrtací kladivo DUSS 10 000,00 0,00 26 167,00 0,00 likvidace 551001

K1246 Tvrdoměr ROCKY HLN 11-A 47 700,00 0,00 115 578,00 0,00 likvidace 551001

K1305 Stříkací souprava BINKS 23 400,00 4 225,00 28 482,00 0,00 likvidace 551001

97 100,00 7 068,00 204 897,00

Číslo Popis Účetní Účetní Daňová Daňová Prodejní cena

pořiz. cena zůstat. cena pořiz. cena zůstat. cena

AG100324 Svař. inventor TRANSPOCKET 1400 17 306,40 0,00 17 306,40 0,00 2 772,00

AG100402 Škoda Octavia GLX 1,9TDI 1 220,00 0,00 1 220,00 0,00 147 000,00

AG100403 Škoda Octavia GLX 1,9TDI 1 220,00 0,00 1 220,00 0,00 121 000,00

DrHDM Prodej mikrometrických odpichů 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00

19 746,40 0,00 19 746,40 0,00 322 772,00
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Česká republika

ARMATURY Group a.s.

Vedení společnosti a provozovna Dolní Benešov
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
tel.: +420 553 680 111
fax: +420 553 680 333
e-mail: agroup@agroup.cz
www.armaturygroup.cz

Provozovna Kravaře
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 680 111
fax: +420 553 680 333
e-mail: kravare@agroup.cz

Provozovna Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 9, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 211 908
fax: +420 475 211 843
e-mail: usti@agroup.cz

Provozovna Hranice
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV - Drahotuše
tel.: +420 581 658 111
fax: +420 581 658 128
e-mail: hranice@agroup.cz

Slovenská republika

ARMATÚRY GROUP, s.r.o.

Provozovna Žilina
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 707 7777
fax: +421 41 707 7770
e-mail: zilina@agroup.cz

Provozovna Košice
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
tel.: +421 55 677 1877
fax: +421 55 677 1878
e-mail: kosice@agroup.cz

Polská republika

ARMATURY Group Poland Sp. z o.o.

Provozovna Racibórz
Reymonta 14, 47-400 Racibórz
tel.: +48 32 418 1476
fax: +48 32 418 1479
e-mail: raciborz@agroup.cz

Rusko

AO ARMATURY Group 

Обьект Посольства Словацкой Республики
ул.Ю.Фучика 17/19, офис 645
123 056, Москва
тел: +7 / 095 / 250 46 91
факс:+7 / 095 / 250 55 16
эл.почта: armaturygroup@yahoo.com

Kontakty


