
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva za rok 2018 
 

KOVO Děčín spol. s r.o. 
  



Obsah 

 

Identifikace společnosti 3 

Významná historická data 4 

Významné technologické investice 5 

Vývoj výkonnosti a činnosti a stávající hospodářské postavení 7 

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 9 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 9 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 9 

Aktivity v oblasti pracovně právních vztahů 10 

Další skutečnosti dle odst. 2 § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 10 

Přílohy dle § 21 odst. 5) 11 

Účetní závěrka 11 

Přehled o peněžních tocích 11 

Přehled o změnách  vlastního kapitálu 11 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami                               21 

Zpráva auditora                  23 

  



Identifikace společnosti 

 

Obchodní firma: KOVO Děčín spol. s r.o.  

IČ / DIČ   25409824 / CZ25409824 

Vznik:   16.11.1999 

Sídlo:        Ústecká 64/19a, 405 02  Děčín 5       

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Evidence:  Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C16123 

Předmět podnikání:  nástrojářství, kovoobráběčství 

Kontaktní údaje: www.kovodecin.cz 

Statutární orgán: Ing. Ladislav Bureš, jednatel 

   Pavel Bureš, jednatel 

  



Významná historická data 

 

1999  založení společnosti 

2002  koupě výrobního areálu na Ústecké ulici v Děčíně 

2002  pořízení prvního CNC obráběcího centra MAS MCV 1050 

2002  povodně, hladina ve výrobních halách dosáhla výšky 1,2 m 

2004  certifikace společnosti dle standardu ISO 9001 

2005  implementace EPR systému Helios Orange 

2005  nástrojárna 

2006  rozšíření výrobního programu o kokily a formy 

2006  pořízení první technologie pro elektroerozivní obrábění   

2008  založení dceřiné společnosti Armax s.r.o. 

2008  změna výrobního programu CNC obrábění, zaměření na technologicky a tvarově 
složité díly s vyšší přidanou hodnotou 

2008  pořízení prvního pětiosého frézovacího centra 

2014  zahájení výstavby nové výrobní haly pro CNC obrábění v nadzáplavové zóně 

2014  rozšíření výrobního programu o uhlíkové elektrody 

2015  stěhování provozu do nových prostor 

2015  první výrobní automatizace, nákup dvou pětiosých center s paletovou výměnou 

2017  překročení hranice 90 mil Kč obratu  

  



Významné technologické investice   

 

2002  CNC obráběcí centrum MAS MCV 1050 

2004  CNC obráběcí centrum MAS MCV 750, CNC soustruhy SPRY 40, SPRY 42 

2005  3D měřicí stroj Mitutoyo, CNC soustruh Mazak QT 200 

  CNC obráběcí centrum MAS MCV 500, hrotová bruska BUB 32  

2006  elektroerozivní hloubička, CNC soustruh Masturn 54 

2007  CNC soustruh Mazak QT Nexus 200II, CNC soustruh Inturn 

  CNC frézovací centrum VSC 1-3000M, bruska svislá BPV40 

2008  CNC pětiosé frézovací centrum Hermle C40U, CNC soustruh Masturn 

  CNC obráběcí centrum VMC 60, CNC soustruh Mazak QT Nexus 100II 

  elektroerozivní hloubička Exeron 312 

  CAM WorkNC 

2009  rovinná bruska BPH 320A, rovinná bruska BPH 20NA 

2011  elektroerozivní drátová řezačka Fanuc Alpha OiE 

  CNC soustružnicko-frézovací pětiosé centrum Hermle C42 UMT 

2012  CNC pětiosé frézovací centrum Hermle C42 

  předseřizovací přístroj BMD 445v AC, CNC 3D měřicí stroj Contrura 100 

2013  CAM NX 

2014  CNC obráběcí centrum MCV 754  

  vysokorychlostní CNC obráběcí centrum HSM 400 LP  

2015  CNC obráběcí portálové centrum Hartford HEP3150AD 

CNC 3D měřicí stroj Zeiss Duramax 

dvě CNC obráběcí pětiosá centra s paletovou výměnou 

2016  elektroerozivní drátová řezačka Fanuc C600 iA, elektroerozivní vrtačka KingSpark 

  rovinná bruska SFWR630 

  



2017  CNC frézovací centrum MCV 754Q 

  CNC soustružnické centrum NLX 2500/700 

  CNC frézovací centrum MCV 750D 

  CNC frézovací centrum MCV 1000 Speed 

  elektroerozivní hloubička Exeron EDM 313 

2018  rovinná bruska BPH 20 

  CNC soustružnické centrum , Mazak Quick Turn 350 MY 

  



Vývoj výkonnosti a činnosti a stávající hospodářské postavení 

KOVO Děčín spol. s r.o. je česká strojírenská společnost zaměřená na nástrojařské práce a přesné CNC 
obrábění železných i neželezných kovů a plastů. Byla založena v roce 1999 a svou činností navázala na 
sdružení fyzických osob (nynějších společníků / jednatelů).  Snahou firmy bylo poskytnout zákazníkovi 
co nejširší oblast služeb ve svém oboru velmi přesného CNC obrábění. V roce 2005 se pak začala 
zabývat nástrojařskými pracemi,  výrobou forem na vstřikování plastů, kokil na lití neželezných kovů a 
dalších podobných finálních produktů s vyšší přidanou hodnotou.  

Po vývoji na strojírenském trhu po roce 2008 byla však přijata zcela nová strategie dalšího působení. 
Vedení se rozhodlo zaměřit se na výrobu tvarově a technologicky složitých součástí, které vyžadují 
velkou odbornost, vysokou přesnost a kvalitní výrobní technologii. Kvalitou se přitom rozumí nejen 
shoda se zadaným modelem, vzorem, nebo výkresovou dokumentací, ale také dodržení termínu a 
nabídka konkurenceschopné ceny. Výroba ve firmě se tak přesula od velkých sérií k malosériové až 
kusové výrobě velmi specifických dílů.  

V obchodní strategii je pak hlavním cílem diverzifikace zákaznického portfolia co do počtu zákazníků i 
do oblasti jejich působení. Příčinou tohoto přístupu je snaha zabránit situaci, aby propad v jedné 
oblasti a závislost na malém množství zákazníků, nedostal firmu do existenčních potíží. Hlavními 
zákazníky jsou tak firmy z oboru výroby obráběcích strojů, automotive (zde především výroba forem), 
potravinářství (formy pro potravinové obaly), trh obnovitelných zdrojů energie (díly stanic na CNG, 
výroba komponentů pro větrné elektrárny),  zdravotnictví (výroba kloubních náhrad) nebo výroba 
dílů pro zákazníka, který se zabývá vývojem a výrobou bezposádkových robotizovaných průzkumných 
zařízení (např. pro podmořský výzkum).   

Firma úspěšně prošla odběratelskými audity velkých nadnárodních společností a stala se tak jejich 
schváleným dodavatelem. Ve firmě je zaveden systém řízení výroby, jehož úkolem je dbát na 
dodržování vysoké produktivity a kvality práce. Všechny procesy výroby jsou řízeny a monitorovány 
informačním systémem. 

Garancí kvality je v roce 2004 implementovaný a pravidelně auditovaný systém jakosti certifikovaný 
podle normy ISO 9001:2009. Poslední recertifikace proběhla v květnu 2019. 

  



Velkým vývojovým skokem firma prošla v letech 2016 – 2017. Rozšíření firmy o nové výrobní prostory  
a investice pořízené v těchto letech se prudce promítly do obratu a navýšení počtu pracovníků.  

 

Tab.: Vývoj obratu v tis Kč 

 

 

Tab: Vývoj počtu zaměstnanců 

 

 

 

Stávající hospodářskou situaci hodnotí vedení společnosti velmi dobře. Nastavená obchodní strategie 
se pozitivně promítá do výsledků společnosti.  



KOVO Děčín spol. s r.o. má dostatek vlastních finančních prostředků pro zajištění provozního 
financování i úhradu splatných závazků vůči úvěrujícím bankovním ústavům. Všechny své závazky 
k obchodním partnerům i zákonným institucím jsou řádně hrazeny ve lhůtách splatnosti. Na dobré 
finanční situaci firmy se podílí i odběratelé, kteří k ní přispívají dobrou platební morálkou a korektním 
obchodním přístupem.  Společnost tak nemusí ke svému majetku tvořit opravné položky.  

Společnost se účastní jednoho soudního řízení o úhradu pohledávky ve výši 32 tis Kč.  

 

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 

V dalším období se firma bude dále věnovat hledání nových zákazníků, tak aby byla co nejméně 
závislá na jednom odvětví. 

Investice do další výrobní technologie budou řešeny podle obchodních příležitostí. Kromě toho se 
bude společnost věnovat investičním projektům na zvýšení produktivity výroby, např. systémy pro 
efektivní upínání obrobků, což je nezbytným krokem pro zavedení robotizovaných pracovišť.  

 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2018, stejně jako v předchozích letech, představovaly 
zejména činnosti s konstrukcí forem na vstřikování plastů,  konstrukcí vlastních přípravků pro 
efektivní obrábění a technologická optimalizace vlastního obrábění. V tomto směru hodlá společnost 
pokračovat i nadále, cílem je zvýšení produktivity výroby a příprava pro větší zapojení automatizace a 
robotizace výroby.  

 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

Společnost plní všechny legislativní povinnosti v oblasti životního prostředí. Veškeré investiční i 
provozní aktivity ve firmě jsou řešeny i z pohledu co nejmenšího negativního dopadu na životní 
prostředí, např. běžně jsou u strojů instalovány separátory emulzní mlhy. 

  



Aktivity v oblasti pracovně právních vztahů 

Jednou z nejsilnějších stránek společnosti je stabilní zaměstnanecký team. Fluktuace ve firmě je velmi 
nízká, zaměstnanci mají vysokou odbornost i značné zkušenosti právě díky velkému technologickému 
rozpětí výroby.  

Na základě dostupných statistických informací lze hodnocení na odborných pozicích považovat 
v rámci regionu za velmi dobré. Hodnocení zaměstnanců je vždy prováděno individuálně s ohledem 
na jejich působení a přínos společnosti. Dále jsou zaměstnancům poskytovány benefity ve formě 
příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvky na stravování, finanční příspěvky na  
volnočasové kulturní, společenské a sportovní aktivity a další dny placeného volna nad rámec řádné 
dovolené.  

Společnost se snaží zvyšovat odbornost svých zaměstnanců kurzy a školeními na ovládání CNC strojů 
a kurzy obrábění, které podporují využívání nejnovějších trendů v oblasti vývoje nástrojů. 

Společnost KOVO Děčín spol. s r.o. řádně plní veškeré své povinnosti dané platnou legislativou 
v oblasti pracovně právních vztahů. 

 

Další skutečnosti dle odst. 2 § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční 
zprávy dle odst. 1 § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a nedošlo k nabytí vlastních akcií nebo 
vlastních podílů. Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

  



Přílohy dle § 21 odst. 5) 

Účetní závěrka 
  rozvaha 

  výkaz zisku a ztráty 

  příloha 

Přehled o peněžních tocích 

Přehled o změnách  vlastního kapitálu 
  



 



 

  



 



 

























 

 


