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Profil 
společnosti 
KASTEN
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Společnost KASTEN spol. s r.o. vznikla v roce 1995 
s cílem provádět v nejvyšší možné kvalitě prakticky 
veškeré stavební práce, včetně provádění pozemních 
staveb na klíč. 

Základní kapitál společnosti dle účetní uzávěrky ke dni 
31. 12. 2019 činí 10 mil. Kč, přičemž vlastní kapitál 
společnosti činí přes 80 mil. Kč.

Pro své zákazníky zajišťuje realizační činnost v oblasti 
výstavby, modernizací a rekonstrukcí stavebních 
objektů v oblasti průmyslových, občanských a bytových 
staveb, dodavatelskou činnost, dodávky stavební 
i technologické, včetně všeho navazujícího zázemí 
nutného pro zajišťování výše zmíněných činností.

Společnost se specializuje na program komplexní 
rekonstrukce a revitalizace panelových i zděných 
bytových domů, opravy a zateplení střešních plášťů, 
zateplování fasádních plášťů budov.
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Stavební společnost KASTEN spol. s r.o. je členem 
KASTEN Holdingu, jehož hlavní oblastí naší působnosti 
je stavebnictví, s přesahem do dalších příbuzných 
aktivit. Jediným vlastníkem a současně jednatelem je 
původní zakladatel Ing. Aleš Kocourek.

V současné době představuje KASTEN skupinu 
několika společností uspořádaných do holdingové 
struktury s vlastním kapitálem cca 175 mil. Kč. 

Holdingové uspořádání je založeno na vzájemné 
spolupráci dceřiných společností a centralizaci 
jednotlivých činností. Mateřská společnost poskytuje 
celé skupině jednotné strategické řízení s jasnou 
vlastnickou strukturou. 

Naše vztahy s klienty, dodavateli a dalšími partnery 
jsou založeny na transparentnosti a objektivitě při 
obchodním rozhodování a na rovnosti příležitostí.
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Název subjektu KASTEN spol. s r.o.

Spisová značka C 40417 vedená u rejstříkového soudu v Praze

IČO 62954890

DIČ CZ62954890

Sídlo Neratovice, Byškovice, Větrná 145, okres Mělník, PSČ 27711

Bankovní spojení Komerční banka a.s.

Číslo účtu 190 226 940 257/0100

Tel.: (+420) 318 647 150

Email: info@kasten.cz

Web: www.kasten.cz

POPIS SPOLEČNOSTI KASTEN
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Adresář 
managementu 
společnosti
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Vedení společnosti

Aleš Kocourek
jednatel společnosti
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Jiří Bureš
ředitel společnosti

Jan Kuchař
výrobní ředitel
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Obchod, kalkulace staveb

Pavel Pazdera
kalkulace staveb

Zbyněk Loužecký
rozpočtář

Petr Chalupa
rozpočtář
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Příprava a realizace stavebních projektů

Jakub Blažej
stavbyvedoucí

Michael Vávra
stavbyvedoucí

Antonín Šimek
stavbyvedoucí

Leoš Pék
stavbyvedoucí
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Kryštof Kukla
stavbyvedoucí

Milan Pechek
stavbyvedoucí

Šimon Halama
příprava staveb

Lenka Brožová
příprava staveb
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Příprava a realizace stavebních projektů

Ondřej Goldšmíd
příprava staveb

Martin Brožovský
příprava staveb

Roman Slepička
mistr

Jaroslav Brzobohatý
mistr
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Miroslav Švejcar
mistr

Martin Žebro
mistr

Ivo Střelba
mistr

Marek Rechcígl
mistr
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Správa a administrativa

David Senft
zákaznický a záruční servis

Zuzana Sáblíková
představitel vedení pro IMS

Kateřina Konvalinková
personalistka

Hana Šubrtová
asistentka
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Nikola Tlustá
asistentka

Daniela Šimáčková
asistentka
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Služby
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Prvotním cílem stavební společnosti  KASTEN spol. 
s r.o. je provádět v nejvyšší kvalitě prakticky veškeré 
stavební práce, včetně provádění pozemních staveb 
na klíč. Proto dnes patří KASTEN spol. s r.o. mezi 
středně velké soukromé firmy v oblasti stavebnictví 
se širokou škálou aktivit zahrnujících výrobu, 
obchod i služby.
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Pozemní stavby na klíč
Od počátku naší činnosti provádíme pro své zákazní-
ky rekonstrukce i novostavby průmyslových a by-
tových pozemních staveb s hlavním zaměřením na 
občanské stavby, ale i na stavby související se stavbou 
ekologických nebo liniových staveb. Převážná většina 
zakázek je prováděna formou generální dodávky 
staveb „na klíč“.

Komplexní rekonstrukce 
bytových domů
Komplexní rekonstrukce, revitalizace, sanace, za-
teplení a hydroizolace střecha zateplování fasádních 
plášťů a jiná energeticky úsporná opatření zděných 
i panelových bytových domů, výměna oken a dve-
ří, rekonstrukce výtahů a vnitřních instalací, včetně 
projektové přípravy, zajištění financování a dotačního 
poradenství.

Developerské projekty
Společnost KASTEN nabízí komfortní bydlení v krás-
ných lokalitách. Naše byty a domy jsou vždy stavěny 
jak s důrazem na kvalitu stavby, tak okolí, do které-
ho jsou zasazeny. To, že si za naší kvalitou stojíme, 
dokazuje nadstandardní záruka. Společnost vystupuje 
v projektech jako investor, developer i generální 
dodavatel stavby.
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Certifikáty
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Integrovaný systém 
managementu
Již od roku 2006 má společnost KASTEN zavedený 
integrovaný systém managementu, což je komplexní 
celek propojených požadavků na kvalitu, životní pro-
středí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci . 

Zavedením integrovaného systému managementu 
kvality, environmentálního managementu a manage-
mentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme se 
zavázali k zajištění souladu a neustálému zlepšování 
s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN 
ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Tato sku-
tečnost je každoročně prověřována tzv. integrovaným 
auditem, který provádí Certifikační orgán pro certi-
fikaci systémů managementu Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, s.p. 

Pravidelně prováděnými audity a následným vydáním 
certifikátů naše společnost potvrzuje, že má vytvo-
řený, dokumentovaný a udržovaný systém v rozsahu 
v souladu s požadavky norem ČSN EN 9001:2016, 
ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018 pro 
provádění a dodávání pozemních staveb, revitalizace 
panelových domů a zateplovacích systémů.

Systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (SMBOZP) 
dle ISO 45001
Účelem systému managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci je poskytnout rámec pro řízení rizik 
a příležitostí v oblasti BOZP.

Cílem systému managementu BOZP je předcházet 
pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků 
a zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště.
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Systém Environmentálního 
managementu (EMS) 
dle ISO 14001
Systém environmentálního managementu dle nor-
my ISO 14001 se zaměřuje na sledování a zlepšová-
ní všech činností společnosti, které ovlivňují nebo 
mohou ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo zdraví 
a bezpečnost zaměstnanců.

Jedná se o prevenci vzniku odpadů, recyklaci odpadů, 
efektivnější využívání surovin a paliv, spotřebu vody 
a energií a další.

Systém managementu kvality  
(QMS) dle ISO 9001
Norma ISO 9001 slouží pro nastavení základních 
řídících procesů v organizaci, které pomáhají neustále 
zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb, 
spokojenost zákazníka, strategické řízení a řízení 
a práci s riziky.
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Firemní  
kultura
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Firemní kultura pro nás znamená budování 
hodnot,díky kterým naplňujeme společné cíle. 
Chceme být spolehlivou stavební firmou, za kterou 
místo slov stojí skvělé stavby.
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Kvalita
Za skvělou stavbou pečlivá firma. Nejsou to jen prázd-
ná slova, ale podstata výsledku naší odvedené práce.

Vstřícnost
Otevřenost a vstřícnost k našim klientům je pro nás 
prvním krokem k úspěšné spolupráci.

Efektivita
Našim zákazníkům navrhujeme efektivní řešení s vy-
užitím nejnovějších moderních trendů a metod, které 
přináší nejen úspory.

Ohleduplnost
Nesnažíme se být ohleduplní pouze k našim zákaz-
níkům a obchodním partnerům, ale také sami k sobě 
a k našemu okolí.

Odpovědnost
Vztah k etickému podnikání, sociální odpovědnosti 
a životnímu prostředí nevnímáme jako nálepku, ale 
jako výzvu.

Rozvoj
Uvědomujeme si, že s profesním rozvojem našich 
zaměstnanců se dynamicky rozvíjí i naše společnost.

Spokojenost
Díky týmové spolupráci našich zaměstnanců odvádí-
me kvalitní práci ke spokojenosti našich zákazníků.

Zkušenost
Chyby naše i chyby ostatních vnímáme jako zkuše-
nost a především jako ponaučení do budoucna.

Bezpečnost
Bezpečnost pracovníků, ale i budoucích uživatelů vý-
sledků naší práce považujeme za jeden ze stěžejních 
pilířů naší činnosti.

Zisk
Společným cílem smluvních partnerů je dosažení 
úspěchu, a to ve formě oboustranné spokojenosti 
skrze splněná očekávání.
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Referenční 
stavby
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Investor „42“ s.r.o. Sokolovská 131/86, Praha 8 - Karlín

Lokalita Krátký Lán 275/5, Praha 6 - Vokovice

Dokončení díla 12/2019

Cena díla 33,3 mil. Kč

Realizační tým stavbyvedoucí Vávra Michael, přípravář Brožová Lenka, mistr Brzobohatý Jaroslav

BYTOVÝ DŮM KRÁTKÝ LÁN 
Krátký Lán 275/5, Praha 6 - Vokovice
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Investor SVJ domu Rilská č.p. 3181 a 3182, Praha 4

Lokalita Rilská 3181/2 a 3182/4, 143 00 Praha 4 - Modřany

Dokončení díla 09/2019

Cena díla 41,9 mil. Kč

Realizační tým stavbyvedoucí Kukla Kryštof, přípravář Brožová Lenka, mistr Slepička Roman

PANELOVÝ DŮM – PŘÍSTAVBA NOVÝCH LODŽIÍ
Rilská 3181/2 a 3182/4, 143 00 Praha 4 - Modřany
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Investor U lesoparku s.r.o., Letňany Sever s.r.o. a Pavel Burian

Lokalita Katastrální území Letňany, parc. č. 760/163

Dokončení díla 12/2019

Cena díla 90 mil. Kč

Realizační tým stavbyvedoucí Šimek Antonín, přípravář Halama Šimon

NÍZKOENERGETICKÉ BYTOVÉ DOMY
Katastrální území Letňany
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASTELKA
17. Listopadu 1325, Mladá Boleslav

Investor Statutární město Mladá Boleslav

Lokalita Budovy ZŠ Pastelka a MŠ Barvička, 17 Listopadu 1325, Mladá Boleslav

Dokončení díla I. Etapa 09/2018, II. Etapa 09/2019

Cena díla 70,8 mil. Kč

Realizační tým stavbyvedoucí Pék Leoš, přípravář Brožová Lenka
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Investor Stavební bytové družstvo Čelákovice, Stankovského 1636 Čelákovice

Lokalita U Kapličky 1653-1654, Čelákovice

Dokončení díla 07/2019

Cena díla 12,2 mil. Kč

Realizační tým stavbyvedoucí Kukla Kryštof, přípravář Nebesařová Lucie

BYTOVÝ DŮM U KAPLIČKY
U Kapličky 1653-1654, Čelákovice
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Společenská 
odpovědnost
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LIDÉ

Hlavním cílem personální politiky společnosti 
KASTEN spol. s r.o. je udržení a rozvoj vysoce kva-
lifikovaného týmu zaměstnanců. Poskytujeme všem 
našim zaměstnancům takové podmínky a podporu, 
které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných 
dovedností, znalostí a talentu. Oceňujeme vynikající 
výkonnost a profesionální úspěchy a snažíme se, aby 
se všichni naši zaměstnanci cítili úspěšně a spokoje-
ně. Kvalitní zaměstnanci jsou největším bohatstvím 
naší společnosti.

Jsme jedním z nejprestižnějších zaměstnavatelů 
Mělnického regionu i České republiky. Investujeme do 
kvalitních zaměstnanců, zejména do jejich odborné 
způsobilosti a jazykových schopností.

Naším cílem je zaměstnávat motivované a kvalifiko-
vané odborníky, kteří přináší firmě přidanou hodnotu 
ve formě vlastní invence a chuti posouvat laťku sobě 
i svým kolegům, jako investici do společné budouc-
nosti. Jsme otevřeni veřejnosti, rádi připravíme odbor-
né exkurz a předvedeme výrobní postupy i pracovní 
prostředí.

V každém projektu naší společnosti, od menších 
staveb až po velké stavby charakteru, je provedeno 
každý den mnoho rozhodnutí. Projektově oriento-
vaná práce je postavena na silné týmové spolupráci. 
Zainteresovaní lidé musejí být schopni vykonávat 

rozhodnutí jiných stejně jako dělat rozhodnutí vlastní. 
Mnoho z těch, kteří přicházejí pracovat pro společ-
nost KASTEN je překvapeno, jak rychle lze u nás do-
sáhnout pozic, ve kterých mohou rozhodovat. Věříme, 
že lidé se učí z úspěchů i omylů a že odpovědnost 
pomáhá lidem růst.

Asociace společenské 
odpovědnosti
KASTEN se stal členem Asociace společenské odpo-
vědnosti, která má za cíl propojit několik velice dů-
ležitých sektorů, a díky tomu aktivně přispět k odpo-
vědnější společnosti, návratu k hodnotám a tradicím. 
KASTEN společenskou odpovědnost nevnímá jako 
prázdnou frázi, ale jako pojem, který dává smysl.

Společné akce zaměstnanců
Několikrát do roka pořádáme společenské a sportovní 
akce, jejichž cílem je umožnit zaměstnancům napříč 
celou společností se neformálně setkávat a poznávat 
se i mimo pracovní oblast.
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PODPORUJEME

Centrum RoSa
šestým rokem partnerem v péči 
o seniory prostřednictvím Centra Rosa, 
neziskového spolku jehož hlavní čin-
ností je vytvoření komunitního centra 
seniorů a pořádání nejrůznějších aktivit 
a akcí pro seniory.

Bluegrass party
je festival Country a Bluegrassové 
muziky. Hlavní program začíná v pá-
tek večer soutěží začínajících kapel. 
Dále pokračuje sobotním progra-
mem a končí těsně nad nedělním 
ránem u Jam sessions.
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Svět Ticha 
9. ročník vernisáže Svět ticha, 
hrozně to letí. Když jsme měli před 
9 lety možnost podpořit nápad, 
ukázat fotografie podvodního světa 
v Neratovicích, nenapadlo nás, že se 
to podaří takhle dlouho opakovat. 
Ale je to tak.

Terasa Blues
Počátkem léta fandíme nejen pes-
trému blues, ale dalším hudebním 
žánrům, jako je blues crossover, 
rock, či český bigbít.

Festival Terasa Blues se poprvé s naší 
podporou konal na břehu Labe, 
v červnu 2015. Letos již po páté.
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Finanční
část
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(v tisk. Kč) 2017 2018 2019

AKTIVA celkem 155 557 135 633 147 693

Stála aktiva 54 778 62 668 52 000

Dlouhodobý hmotný majetek 6 256 5 304 3 414

Pozemky a stavby 86 75 64

Stavby 86 75 64

Hmotné movité věci a jejich soubory 6 170 5 229 3 350

Dlouhodobý finanční majetek 48 522 57 364 48 586

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 48 322 48 672 48 394

Podíly - podstatný vliv 199 192 192

Zápůjčky a úvěry - ostatní 1 8 500 0

Oběžná aktiva 99 559 71 275 94 728

Zásoby 0 2 924 2 321

Nedokončná výroba a polotovary 0 2 924 2 321

Pohledávky 54 383 34 020 63 618

Krátkodobé pohledávky 54 383 34 020 63 618

Pohledávky z obchodních vztahů 42 931 23 418 41 269

Pohledávky - ostatní 11 452 10 602 22 349

Pohledávky za společníky 457 457 457

Stát - daňové pohledávky 0 0 2 021

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 271 1 281 1 093

Dohadné účty aktivní 10 7 12

Jiné pohledávky 8 714 8 857 18 766

Peněžní prostředky 45 176 34 331 28 789

Peněžní prostředky v pokladně 68 39 48

Peněžní prostředky na účtech 45 108 34 292 28 741

Časové rozlišení aktiv 1 220 1 690 965

Náklady příštích období 570 597 911

Příjmy příštích období 650 1 093 54

PASIVA celkem 155 557 135 633 147 693

Vlastní kapitál 93 226 87 230 80 899

Základní kapitál 10 000 10 000 10 000

Základní kapitál 10 000 10 000 10 000

Fondy ze zisku 3 500 3 500 3 500

Ostatní rezervní fond 3 500 3 500 3 500

Výsledek hospodaření minulých let 70 461 72 400 65 231

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 70 461 74 225 67 056

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 -  1 825 1 825

Analýza rozvahy 2017—2019
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Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 265 1 330 2 168

Cizí zdroje 58 596 46 964 66 522

Rezervy 3 3 3

Ostatní rezervy 3 3 3

Závazky 58 593 46 961 66 519

Krátkodobé závazky 58 593 46 961 66 519

Krátkodobé přijaté zálohy 182 169 181

Závazky z obchodních vztahů 30 416 22 548 39 174

Závazky ostatní 27 995 24 244 27 164

Závazky ke společníkům 216 409 373

Závazky k zaměstnancům 1 364 1 516 1 640

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění

1 268 856 899

Stát - daňové závazky a dotace 2 006 487 0

Dohadné účty pasivní - 560 - 68 - 69

Jiné závazky 23 701 21 044 24 321

Časové rozlišení pasiv 3 735 1 439 272

Výdaje příštích období 2 698 1 396 206

Výnosy příštích období 1 037 43 66
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(v tis. Kč) 2017 2018 2019

Tržby z prodeje výrobků a služeb 357 557 259 675 290 129

Výkonnová spotřeba 276 338 225 309 250 394

Spotřeba materiálu a energie 39 287 37 403 35 505

Služby 237 051 187 906 214 889

Změna stavu zásob vlastní činnosti 29 057 0 603

Aktivace 0 -2 924 0

Osobní náklady 34 632 33 843 32 825

Mzdové náklady 25 889 25 279 24 459

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady

8 743 8 564 8 366

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 582 8 410 8 152

Ostatní náklady 161 154 214

Úprava hodnot v provozní oblasti 1 915 2 344 2 077

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 915 2 108 1 891

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
- trvalé

1 909 2 108 1 891

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
- dočasné

6 0 0

Úpravy hodnot pohledávek 0 236 186

Ostatní provozní výnosy 5 775 2 484 10 933

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 3 797 609 68

Jiné provozní výnosy 1 978 1 875 10 865

Ostatní provozní náklady 6 412 2 544 11 751

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3 433 0 0

Daně a poplatky 213 211 229

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 1 1 0

Jiné provozní náklady 2 765 2 332 11 522

Provozní výsledek hospodaření 14 978 1 043 3 412

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 100 0 0

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 100 0 0

Náklady vynaložené na prodané podíly 350 0 0

Výnosové úroky a podobné výnosy 121 224 190

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 
osoba

121 224 190

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  0  0 0

Nákladové úroky a podobné náklady  0  0 0

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající 
osoba

 0  0 0

Ostatní finanční výnosy 0 376 0

Ostatní finanční náklady 2 955 140 730

Analýza výkazu zisku a ztrát 2017—2019
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Finanční výsledek hospodaření - 3 084 460 - 540

Výsledek hospodaření před zdaněním 11 894 1 503 2 872

Daň z příjmů 2 629 173 704

Daň z příjmů splatná 2 629 173 704

Výsledek hopodaření po zdanění 9 265 1 330 2 168

Výsledek hospodaření za účetní období 9 265 1 330 2 168

Čistý obrat za účetní období 363 553 262 759 301 252



ROZVAHA 

v tis/cích Kč 

otisk podaclho laZilka 

číslo Omeč. AKTIVA 
ládku 

Brutto 

AKT!VACELKEM 
A.+8.+C.+C. 001 +162 858 

A. Pohledávky za upsaný základ ní kapitál 
úótv 353 

002 

B. Stálá aktiva 
B.1.+ ... +B.11 003 +66 736 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
B.1.1.+ •.. +B.I> 004 +3 220 

B.1.1. N ehrnotné v9Sledky vývoje ··~ 012,t-lon 1-lClll1AÚ 005 

B.1.2. Ocenitelná práva 
B .1.2.1. +B.1.2.2 006 +3 220 

B.I,2,1. Software 
llčlVQ13, I-I073, I-I091AÚ 007 +3 220 

B.I.2.2. Osta1ní ocenilelná práva 
•'""'Q 14, I-IO? 4, I -I091AŮ 006 

B.I.3. Goodwill 
'~"'015, 1-\075 t-lfl91Aú 009 

B.I.4. Ostatn I dlouhodobý nehmotný maje1ek 
~ "'019, 1->079, t. lll91AÚ 010 

B.1.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmomý majetek 
a nedokončenv dloo hodobv nehmolJlv mařetek 8.1.5.1.•8.l.5,2 011 

B.1.5.1. Poskytnuté zlilohy na dlouhodobý nehmatný majetek 
, . .,,._, 051. l-l095AÚ 012 

B.l.5.2. Nedokont..ný dlouhodobý neh metný maJ81ek 
ilčtv041, 1-l093 

013 

B.I1. Dlouhodobý hmotný majetek 
B.1I.1• ... +B.U. 014 +14 930 

B.11.1. Pozemky a stavby 
B.I1.1.1.+B.U.1.: 015 +107 

B.11.1.1. Pozemky 
(ičtv031, l-ln92AÚ 016 

BJl.1.2. stavby 
,-....... 021 , 1-1081 f.\Q92AŮ 017 +107 

B.11.2. Hmo1né movité věci a jejich soubory 
•'"''" 022 1-1082, l-l092Aú 018 +14 823 

B.11.3. OCl!ňovaci nezdil k nabytému majetku 
úět, 097 .1-\098 019 

8.11.4. Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek 
B.11.4.1.+ ... +B.11.i . . 020 

B.IIA.1. Pěstitelské celky 1rvalých porostů , . .,,,. 025, 1-)085, /-l092Aú 021 

B.1I.4.2. Dospělá zvii'ata a jejich skupiny 
,......, 026 1-1086, /-\092Aů 022 

B.11.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 
'"""029, 032, 1-\069 1-\092AÚ 023 

B.11.5. P<iskytnuté zélohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončenv d louhod"'"' hmotn,; mařelek 8.11.5.1. +B .11.5~ 024 

B.11.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
ilčtv 052, /-\095AÚ 025 

B.11.5.2. Nedokončen~ dlouhodobý hmomý maj elek 
'""' 042, I· l094 

026 

B.1I1. Dlouhodobý finanční majetek 
8.111.1+ ... +B.III i. 027 +48 586 

B.111.1. Podíly- ovládané nebo ovládaj!cl osoba 
()tlV043,081 l-l096Aů 028 

B.111.2. Zápůjeky a úvěry - ovládaná nebo ovládajlcl osoba 
OOt\l 066, l .lll96Aú 029 +48 394 

B.111.3. Pod/ly • po~ststný vílv 
úttv043 062. l-l096AÚ 030 +192 

B.111.4. Zé.půj<'!ky a (Něry - podstatný vliv 
illitv067, l-l096AÚ 031 

B.111.5. Ostatnl dlouhodobé cenné paplry a podlly 
•'""'•043,063 C65, l-l096AÚ 032 

B.!11.6. Zápůjčky a úvěry - OS1atnl 
"'"' 068.r-l096AÚ 

033 +O 
B.111.7. Ostatnl dlouhodobý finanční majetek 

8.111.7.1.+13.lll.7. 034 

B.111.7.1. Jiný dli>uhodob!i'flnančni majetek 
' ""'•043 069, l•l096AŮ 

035 

B.111.7.2. Poskyln uté zálohy na dlOu hodobý finančnl majetek ,..,., 053 /.Vl<l5Aů 036 

C, Oběžná aktiva 
C.l+C.l.tC.ll-tCN. 037 +95 157 

C.I, Zásoby 
C.l.h ... +C.I. 038 +2 321 

C.I.1, Materiál 
iř.iv 111112,119.I-H91 

039 

C.I.2. Nedokončená V\)roba a polotovary 
•""• 121 122 1-1192,(.)1113 040 +2 321 

C.1.3. Výrobky a zboží 
C.1.3.1.+C.l.3.2 041 

Obchodn I firma nebo jiný název účetnl jedno!ky 

KASTEN 

. ~P~!~ .~.r:~· ............................ .... . 
S ldlo nebo bydliště účetnl jednotky 
a místo podnikán I, llš I ~i se od bydliště 

Větrná 145 
Neratovice 

• • • • O ♦ I O .. • • • • • • • • • • • • • • O O • • • • • • • • • o • • • o • o o • • • • o • 

27711 

Běžné óčeln I obdob I Minulé období 

Korekce Netto Netto 

-15 165 +147 693 +135 633 

-14 736 +52 000 +62 668 
„3 220 +O +O 

..J 220 +O +o 
-3 220 +O +O 

-11 516 +3 414 +5 304 
-43 +64 +75 

-43 +64 +75 
-11 473 +3 350 +5 229 

+48 586 +57 364 

+48 394 +48 672 
+192 +192 

+O +8 500 

-429 +94 728 +71 275 
+2 321 +2 924 

+2 321 +2 924 



člslo 8é2n6 útetnl obdobf Minulé obdob/ 
Označ. AKTIVA 

fádku 811.Jtto Korekce Netto Netto 

C J .3.1 . Výrobky 
últv 123. (-)194 042 

C.J.3.2. Zbož/ 
{b, 131. 132, 139. (-)196 043 

C .1.4. Mlada II ostalnl zvftata a Jefich skupiny ,....., 124. 1-)195 044 

C.1.5. Poskytnu1é zélohy na zásoby ,.....,151, 152. 153. {-}197, 1-1198. 1->199 045 

C .11. Pohledávky C.ll.1+C.ll2.+C.II 046 +64 047 -429 +63 618 +34 020 
C.11.1. Dlouhodobé pohledávky c.11.1.,.+ ... +c.11.1 . 047 

C.11.1 .1. Pohledávky z obchodnlch vztahů 
1Wv311AŮ, 313AÓ 315AÓ, (-IJ91AŮ 048 

C.11.1.2. Pohledávky- ovládaná nebo ovtédajicí osoba ú!';tv351AÚ (-l391AÚ 049 

C.11.1.3. Pohledávky-podsla\ný vHv ,.,,,., 352AÚ 1-l39lAÚ 050 

C.11.1.4. Odložená daňová pohledávka 
•"""481 051 

C.11,1.5. Pohledávky • ostatn/ C.11.1.5.1 .+ . .,+C.11.1.5.•. 052 

C.l!.1.5.1 Pohledávky za společnfky 
llf,rv 354Aů 355AŮ 3SSAÚ, (-l391Aů 053 

C .11.1.6.2 Dlouhodobé poskytnutií zálohy """' 314AÚ. l·l391AŮ 054 

C.11.1,5,3 Dohadné účty eklivni 
(řrvJ88 055 

C.11.1.5.A Jiné pohledévky íb.1 335,371 373,374 375.376,378,(-)391AŮ 
056 

C.112. Krátkodobé pch ledávky 
C.11.2.1 .+ .. ,+C.ll.2 • . 057 +64 047 -429 +63 618 +34 020 

C.112.1 . Pohledávky z obchodnich V2tah0 
llC!Y 311AÚ 313AÚ J15AÚ. ť·1391AÚ 058 +41 698 -429 +41 269 +23 418 

c.n.2 .2. Pohledávky. ovládané nebo ovládajíc! osoba 
•"""351Aů l.1391AÚ 059 

C.11.2.3. Pohledávky· podstatný vliv 
ůCty 352AÚ, (·)391AÚ 060 

C.112.4. Pohledávky • 0$\alni C.ll.2A.1 .+ ... +c.u.i.4.I. 
061 +22 349 +22 349 +10 602 

C .11.2.4.1 Pohledávky za spo!ečnlky ,..,,,354AO 355Aů 358AO M391AŮ 062 +457 +457 +457 
C.11.2.4.2 Soci'1ní zabezpečeni a zdravotní pojištěni .:av 336, 1-1391 AÚ 063 

C.ll2.4.3 Stát • dal\ové pohledávky ,& 341. 342 343. 345. ť-l391AÚ 
004 +2 021 +2 021 +O 

C.11.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ..... 314AÚ 1-1.191AŮ 065 +1 093 +1 093 +1 281 
C.11.2.4.S Dohadné úety aktivnl oclv388 066 +12 +12 +7 
C.11.2.4.6 Jiné pohledállky 

6o'!!v 335 371 S73 374, 375 376 378 (.J391AÚ 067 +18 766 +18 766 +8 857 
C.1\/. Penětnl prostledky C.W.H ... +cNJC. 075 +28 789 +28 789 +34 331 
C.IV.1. Peněžnf proslfedky v pokladně ,,,.,, 211 213,261 076 +48 +48 +39 
C.IV.2. Penětni prostledky na účtech 

ťifN 221.261 on +28 741 +28 741 +34 292 
o. Casové =lišení aktiv D.1+ ... +D.X 078 +965 +965 +1 690 
0 .1. Náklady piíšlfch období 

llflY 381 
079 +911 +911 +597 

0.2. Komplel<llí náklady přlštlch obdob I 
ů1:tY 382 

080 

0.3. Pfijmy pl'!štlch obdobf 
účlY 3B5 

081 +54 +54 +1 093 



číslo Bělné llčetnl období Minulé obdob! 
Označ. PASIVA 

rádku 
Netto Netto 

PNSFVA CELKEM 
A.+B.+C.+D. 001 +147 693 +135 633 

A Vlastn I kapitál 
A1 +A.l +A.IL +AN. +A.V. +A. VI. 002 +80 899 +87 230 

Al. Základn r ka pitá I 
A.1.1.+ ..• +A.l.a 

003 +10 000 +10 000 
AL1. Záldadn I kapitál 

úl'.Jv 411 nebo 491 004 +10 000 +10 000 
Al.2. Vlastní pod/ly (-) 

,...,.,r-1252 005 

Al.3. Změny základního kapitálu 
'""' ' +l-)419 

006 

AIL Ážio a kapitálové fondy 
All.1.+ ... +A.11 . 007 

A.11.1. Ažio 
účtv412 

008 

All.2. Kapitálové fondy 
A.11.2.1.+ ... +A.11.2.i . 009 

A.11.2.1. Ostatní kapitálové fondy 
•-413 010 

A.11.2.2. Oce ňovacl ruztl Ity z pteceněn I majetku a závazkO ( +/-) 
llčlV(+/-1414 

011 

All.2.3. Oceňovscl rozd/ly z preceněn/ pfi p1',měnách obchodn/ch korporaci(+/-) 
,řtv(+/-1418 

012 

A./12.4. Rozdíly z přaměn obchodních korporací(+/-) 
ÚČl\'417 

013 

All2.5. Rozdlly z oceněni pfi pleměnéch obchodních korporaci(+/-) 
•létv418 014 

A.Ill. Fondy ze zisku 
A.111.1:+-... M„III . 015 +3 500 +3 500 

A.111.1. OS1atní rezervnl fond 
'""'421 . 422 016 +3 500 +3 500 

A.111.2. Statutární a ostatní fondy 
úctv 423, 427 017 

A.IV. Výsledek hospodařeni minulých let(+/-) 
A.f\1.1.+ ... +A.W.x. 018 +65 231 +72 400 

A.IV,1, Nero~ělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let( .. /-) 
llčtv428. 429 019 +67 056 +74 225 

Al\/2 Jiný výsledek hospodaření minulý(:h let(+/-) 
,'řru426 

020 -1 825 -1 825 
AV. Výsledek hospodafen/ běžného ~četn Iho obdob i ( +/-) 

Akti.., •A.1.·A.l.·A.R-A.W -1!.-C.-□.-A.VI 
021 +2 168 +1 330 

AVI. RO>hodnuto o zálohové výplatě podllu na :zisku (-) 
účtv 43.z 022 

B.+C. Cizi zdroje 
B.+C. 023 +66 522 +46 964 

B. Rezervy 
8.1.+ ... +B.x 024 +3 +3 

B.1. Reze!Vll ns dOctlody a podobmí závazky 
u:,1\/452 025 

8.2. Rezerva na daň z příjm(J 
ťčlv453 

026 

B.3. Rezervy podle zvláštnlch pravnleh pfedpJsO 
llč1Y451 

027 

8.4. Ostalni rezervy 
OOv 459 

028 +3 +3 
C. Závazky 

C.I. +C.11. .. C.tl . 029 +66 519 +46 961 
C.I. Dlouhodobé závazky 

C.t.1.+ ... +C.l,l 030 

C.t,1, Vydané dluhopisy 
C.t.1.1 .+C.t.1.2 031 

C.t.1.1. Vyměnite:ne dluhopisy 
olel\/473 032 

C.I.1.2. Oslatn I dl uhopísy 
účlY473 

033 

C,I,2. Záva;l(y k úvěrovým Institucím 
(ř.lv461 

034 

C.I.3. D louhodabé pnjaté zálohy 
'""'475 

035 

C.l.4. Závazky z obchodních vztahll 
óčty 479 036 

C.1.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 
l'll'Jv478 

037 

C.1.6. Závazky- ovládami nebo O',lládajlcl osoba 
úll\/471 

038 

C.1.7. Závazky - podstatný vliv 
ú01y472 

039 

C.1.8. Odložený dař.ový závazek 
llčtv481 

040 

C.I.9. Závazky - oslatnl 
C.1.9.1.+ ... +C.1.9.3 041 

C.I.9.1. Závazky ke společn lkOm 
úCIY 364,365,366,367,368 

042 

C.1.9.2. Dohadné účty pasivnl 
účtv 389 043 

C.1.9.3. Jiné záva2ky 
úOIY 372, 373,377, 379.474 479 044 

C.11. Krátkodobé zévazky 
C.11.1.• ... •C.II .. 045 +66 519 +46 961 



Označ. PASIVA 

c.n.1. Vydaná dlUhopi&y 

CJJ.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 

C.Jl.1.2. Ostatn r ~luhoplsy 

C.112. Závazky k úvěrovým lnstiruclm 

C.11.3. Krátkodobé plíjalé zálohy 

C.11.4. Závazl<y z obchodních vztahů 

C.H.5. Krátkodobě směnky k úhradit 

C.IL6. Závazky - ovládaná nebo <Wlédajlci osoba 

C.11.7, Závazky - podstatný vliv 

C.11.8, Závazky ostatní 

C.11.8.1. ZaV'llZl<y ke spolaanllolm 

C.JJ.8.2. Krátkodobé ftnančnl 11jpomoci 

C.11.8.3. Závazky k mměatnancOm 

C.11.8.4. Zavazky ze sociálnfho zabazpečení a zdravotnfho pcjlšt1>nf 

C.11.8.5. Stél - daiiovoi závazky a dotace 

c.rr.a.a. Dohadné ůčty paslvnl 

C.11.8.7. Jiné závazky 

D. Casové rozlišen! pasiv 

D,1. Výdaje prlšUch obdobi 

0.2. Výnosy prmíco obdob/ 

Sestaveno dne: 29.06.2020 

Pravnrtorma společnost s ručením omezeným 
účetní Jednotky: 

Pfedmět podnikáni: 

stavební c!lnnoat 

Pozn.: 

člsb Sitné 0ootnl obdobl Minulé obdobl 

radku Netto Nel!D 

C.11.1.1.+C.ll.1 _; 046 

uétv241 
047 

iňv241 
048 

•- 221, 231. 232 049 

ÚČIV 324 050 +181 +169 

...... 321325 051 +39 174 +22 548 

,.;,,,322 052 

t'.é!\1361 
053 

'""'362 054 

C.IL8.1.~ ... +C.IL8.1 055 +27 164 +24 244 

ůětv 364, 365, 366 367 368 056 +373 +409 

éav249 057 

,., ... 331 3J3 058 +1 640 +1 516 

{-"v336 059 +899 +856 

•""'341 342 343,346, 346,347 060 +O +487 

úf!\1389 
061 -69 -68 

ůč!\1372, 373 377 379 
082 +24 321 +21 044 

0.1.+ ... +0.Jl 
066 +272 +1 439 

úelv3&3 
067 +206 +1 396 

'"'"'384 
068 +66 +43 

Podpisový záznam f\,2ické osoby, která je účetnf jednotkou ne staM.!irnlho orgánu účetní Jednotky, poznámk 

KocourekAeš 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

k ...... }-~ ... : .. , .. ~ .. :.-~--~--~--~-- .... . 

I Ort. 1.1.2019 Do: 31.12.2019 

v tisících Kč 

otisk podacího razflka 

Označ. VYKAZ ZISKU AZTRÁ TY číslo 

řádku 

I. Triby z p<Qdeje ,;ýro.bllil a slut&b 
il0cy601, 602 001 

li. Triby ia prodej zllotr 
•""-604 

002 -
A. Výkooow spotfeba 

A.1.+ ... +11.x. 
003. 

A1. i"láklady Vy11alo:fern\ na p~are ~fr 
....... 504 004 

A2. Sl)bti'eba msterlálu l! energie 
Oč!y601,'502. 503 

005 

A.3. Slutby 
oť!v.511, 512:513 .. 518 006 

B. Změ'na·stavu zásob vlastnl činnosti {+/-) 
ůéhl581. 582. 583. 684 

007 

C. Akti'l.ace H 
úč!Y585. 666, 587, :;68 

008 

D. Osobnl náklady 
0.1.+. +0.JC. 

009 

D.1. Mzdo>oé néllledy 
úlly 521,522,523 010 

D.2. Nékíady llS SOIIÍIÍlni mbezpečenl, Wl'8Vtltnl pojlšlini a CISlatnJ néldaoy 
O.2.1.+D.2.2. 011 

D.2,1, Náklady na 1Jo<:1é!nl mbezl)eČ9lll a 2dravotnl pojhltěnf 
ťa\tv,524, 525, ?26 012 

D.2.2. Ostatní oáklady 
CiilY527,528 

013 

E. Ů!N'IMI hodnot V pre'lcm! obl8$fi 
E.1.+ ... +E.x. 

014 

E.1. Úpravy hodnot dloul)odobého nehmomého a hmotněpo majetku 
s.u.+1::.1.2. 015 

E.1.1 ůpisvy hodnot dloot,odábého nehmotného a hmoln~ho l)'\8Jetku - lrvalé 
....... 551, 557 016 

E.1.2 Ůplavy hodnot dlo4hodobeho n,ehrrotného a hrr,olného 1)18jetku - d$sné 
iJC.°" AAQ 

017 

E.2. Ůp(avy hod119l zásob 
účb/559 

Ottl 

E,3. Úpra\ly hodno1 pohít!<ll\vek 
ů&r556,65ij 

Of9 

Ill. Ostatnf provozní v~nosy 
IJJ.1.+ ... "1J(.X, 

020 

Ill, 1. TJŽby z prodané~ dlouhooabého majalKU 
~h/641 

021 

111.2. Tržby z prodaílého mat9flálu 
,lcltv642 

022 

111,3. Jiné provozní výnosy 
<lc<v!>M, 646,647,641!,697 023 

F. Oslalni provoznl naklady 
F.t.+_+f'x 024 

F.1. Zů$tatková ce~a prodaného dlout,odobého majetku 
úelyS41 

025 

F.2. Prodan~ IT]aleriál 
,lclfy.542 

026 

F.3, Daně a poplatky 
•-

1531, 1532;538 
027 

f.4. Rezervy•v provozní oblasti a komplexní náklady p,išttch-0bdóbl 
,...., 51i2, 554, ~ 026 

F.5. Jiné provoznt náklady 
óelV543,.S44, 5-45.546,5:47, 648, 549,597 029 . • ProVtlznf výsledek hospodaření ( +/-) 030 l +I.X. •L +lx. +ll-A.-B.-C.-D.-E.-F. 

IV. VS,nosy z dlouhodobóho finančnlho majetku • poemy 
1\/,1,+ •• -+lV.X. 

031 

IV.1. Výnosy z podlk'l - OVlédan~ nebo ovládajici osoba 
ůčfy' 661, 8~5 

032 

IV.2. Ostalnl ~l'l&if'/ z podHú 
účty661, 665 

033 

G. Néklady vynaložené na prodané p,i,dUy 
ů6ty561 

034 

V. Výnosy z ostatního d!oohooobeho finančního majetku 
v.1.+ ... +v ... 035 

V.1. VýAoay z ostatního dlouhodo~ho flnan0n1ho rr.;J<itlku - o•ládaná nebo ovládajlrn osoba 
Očly661, 665 

036 

V.2, Oslatn I výnosy z ostatního dlouhodobého finantn!ho majetku 
oet;,661.56,S 

037 

Obchodní fiITTJa nebo jiný název Q~lní jedno1ky 

KASTEN 

Sídlo nebo bydliště účetnl Jedno1ky 

a místo podnikáni, li§/-li se od bydliště 

Větrná 145 
Neratovice 

· ············ · ····· ··· ········ ·· ... .. .. .. . ... .. . 
27711 

Skutečnost v účetn lm obdob I 

sledovaném minulém 

+290 129 +259 675 

+250 394 +225 309 

+35 505 +37 403 
+214 889 +187 906 

+603 -2 924 

+32 825 +33 843 
+24 459 +25 279 

+8 366 +8 564 
+8 152 +8 410 

+214 +154 
+2 077 +2 344 

+1 891 +2 108 
+1 891 +2 108 

+186 +236 

+10 933 +2 484 
+68 +609 

+10 865 +1 875 

+11 751 +2 544 

+229 +211 
+O +1 

+11 522 +2 332 
+3 412 +1 043 



VÝKAZ ZISKU AZTRÁ TV ólslo Skulečll0$l v Očetnim období 
Označ. 

iádku sled01181lém minultni 

H, NákfadY souvlsejlcf s ostauilm dlo1.1hodobým linantnim me)elkem úi!IYlNl1 ,666 031! 

VI. Výnosové úrolly ap~ '1ýnosy 
Vl.1.• ... +Vl.x. 

009 +190 +224 
Vl.1. Výnosové úrol<y a pooobné výnosy • ovlédané ~ebo ovfádajtlli osoba 

uCIY662, 665 
040 +190 +224 

Vl.2. 06tatnr vy,-ové ~ a podobM vtnosY 
"""'&62, 665 

041 

J. Úpravy tlodno.t a rei:ervy ve finanční oblasti 
r.llv 574, 579 042 

J, Nákladové úrolly a podobné náklady J .1 ... _ ... ,x. 043 

J.1. Nllkladoyé Oroky a podobné náklady. ovládaná nebo ovl~dajfal osoba 
účt\1662 

044 

J.2. Ostalnf nákladově ůrolly a podobné náklady ;b,,662 049 

VII, Osfalol finančn/ \'ýnooy 
úatv661, Gaa, 6S4,658,i$7,668, 66Q, 11118 049 +O +376 

K. Oslatnfhnčnlnéldady 
<hv561 563.564.565, 566. 567,568.569.598 

047 +730 +140 . Finanční výsledek hospodalenl (+/•) 048 ~540 +460 W.+V.+VI...Vl-0.·H.-l..J, K. .. ~ledek hospodalani před zdanénlm (+/-) 049 +2 872 +1 503 . 
L. Oafl i prljmťl 

l.1.+ ... •L.x. 
050 +704 +173 

L.1. Dal\ z plijml) sptalná 
účty 591,593,595,599 051 +704 +173 

L.2. Dal\~ pljjm(J odložena (+/·) .. ...... 692 052 .. Výsledek hospodařeni po zdeněnr ( +/-) 053 +2168 +1 330 •• •L. 

M. Ph!vod podílu na ~led~u nespodal'enl spoleC!llkllm (+/-) 
úě!v696 

054 

... Vi5ledek hospodalenl za ůčetnl obdob! (+/.) 055 +2 168 -t-1 330 --M. 

. ÓislÝ obrat za účetní obdob/~ I.+ 11. + Ill.+ IV. + V. + VI.+ VII . 056 +301 252 +262 759 l+l +1.+W.+V.+Vi.+Vl 

Sestaveno dne: 29.06.2020 Podpisový záznam fyzřck4 osoby, které je účetní jednotko 

Pravnl fonna 
líčetnl iednotky: 

společnost s ručenlm Omtlmným 

Předmět padnlkéni: 

stavebnf činnost 

Pozn.; 

Kocou-ek Aeš 
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Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019 

1. POPIS SPOLEČNOSTI 

KASTEN spol. sr.o. (dále jen "společnost") je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 9.5.1995 
a sídlí v Neratovicích, Větrná 145, česká republika, identifikační číslo 62954890. Hlavním předmětem jejl 
činnosti je provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. V roce 
2019 nedošlo k žádným změnám v zápisu do obchodního rejstříku. 

Osoby podllejfcf se 20 a více procenty na základním kapitálu: 

KASTEN HOLDING s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice 100 % 

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2019: 

Jednatel -Aleš Kocourek, Lom 436, 277 41 Kly 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnl pozdějších 
pfedpisů, pro ůčetní jednotky, které jsou podnikateli účtujíclmi v soustavě podvojného účetnictvl, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2019 a 2018. 

3. ÚČETN( METODY 

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestaveni účetní závěrky za 
rok 2019 a 2018 jsou následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízeni a náklady 
s pořízením související. 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a pfedpokládané doby životnosti pfíslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 
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Účelní jednotka KASTEN spol. sr.o. 
Pffroha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019 

Zřizovací výdaje 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Software 

Ocenitelná práva 

Goodwill 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Počet let (od-do) 

5 

3 

3 

6 

5 

6 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na 
dopravu, clo a další náklady s pořlzením související. Ůroky z úvěru jsou součástí poi'izovacl ceny. 

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnuji pFimé 
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (pfípadně část správních nákladů). úroky a další 
finanční výdaje související s pořízeni m se zahrnují do jeho oceněni. Výnosy z prodeje výrobků vyrobených 
pri zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují do provozních výnosů. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2019 a 2018 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. 

Oceněni dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a 
údržba se účtují do nákladů. 

Odpisováni 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná doba životnosti vychází z doby odpisování dané odpisovou skupinou pro daňové odpisy. 

c) Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné papíry 
k obchodování, dluhové cenné papiry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní 
obchodní podíly, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry. 

Peněžní prostředky· 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podlly a dluhové 
cenné papíry držené do splatnosti. 

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovaclmi cenami, které zahrnují cenu pofízení a náklady s pořízením 
souvisejlcl, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhové cenných paplrů se účtuje o úrokovém 
výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součásti oceněni příslušného 
cenného papíru. 
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Účetní jednotka KASTEN spol. s r.o. 
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019 

d) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody ''first-in, fírst-out• (FIFO - prvnf 
cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob), s použitím pevných 
cen a oceňovacích rozdílů/váženým aritmetickým průměrem. Pořizovacl cena zásob zahrnuje náklady na 
jejich pořízeni včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). 

Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují 
přímé materiálové a mzdové náklady a správní režii. 

e) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací 
cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich 
realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzeni jednotlivých dlužníků a věkové struktury 
pohledávek. 

Dohadné účty aktivní se oceňuji na základě odborných odhadů a propočtů. 

V položce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou 
hodnotou. 

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a 
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s Um, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového 
dne. 

f) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výší zapsané v obchodním rejstfíku městského soudu. Případné 
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní 
závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. 

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku. 

Společnost s ručením omezeným vytvoří rezervní fond v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. 
Není-li rezervní fond vytvořen již. při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku 
vykázaného v i'ádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z 
čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 
určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení 
výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % 
základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty 
společnosti. O dalším použití rezervního fondu rozhodují jednatelé. 

g) Cizí zdroje 

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztraty a rizika v případech, 
kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové 
souvislosti. 
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Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují 
také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. 

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje l část 
dlouhodobých úvěrCI, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na 
krátkodobé a dlouhodobé. 

h) Leasing 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě 
finančnlho leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu konči a uplatňuje se 
možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené pfedem se časově rozlišuji. 

K 31.12.2019 společnost nemá žádné závazky z titulu leasingu. 

i) Devizové operace 

Majetek a závazky poflzené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku, 
a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným českou 
národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtuji do finančních výnosů nebo finančních nákladů 
běžného roku s výjimkou dlouhodobého finančního majetku. 

j) Použití odhadů 

Sestavení účetnl závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na 
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za 
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu 
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu 
se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

k) Ůčtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtuji časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisej(, 

I) Daň z příjmů 

Náklad na daň z přijmu se počítá za pomoci platné dal'lové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (napf. tvorba a 
zúčtování ostatnlch rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými 
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odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, 
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů. 

V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu 
na daň z příjmů. 

m) Dotace/Investiční pobídky 

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí čí nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na 
úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého 
majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje 
pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. 

V roce 2019 a 2016 společnost nezískala žádné dotace. 

n) Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze 
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetnlch výkazech. 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 7/16 
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Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 
Počátečnl 

PřírOstky Vy?azeni 
zůstatek 

Zrizovací výdaje o o 
Nehmotné výsledky o o výzkumu a vývoje 

Software 3185 o 
Ocenitelná práva o o 

Goodwill o o 
Jiný dlouhodobý nehmotný 35 o majetek 

Nedokončený dlouhodobý o o 
nehmotný majetek 

Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný o o 
ma'etek 

Celkem2019 3220 o 

Celkem 2018 3220 o 

OPRÁVKY 
Počáteční Odpisy Prodeje, 

Vyrazeni Pfevody 
zůstatek likvidace 

Zřizovací výdaje o o o o o 
Nehmotné výsledky o o o o o výzkumu a vývoje 

Software 3185 o o o o 
Ocenitelná práva o o o o o 
Goodwill o o o o o 
Jiný dlouhodobý 35 o o o o 
nehmotný majetek 

Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný o o o o o 
majetek 

Zálohy na 
nedokončený o o o o o 
dlouhodobý nehmotný 
ma'etek 

Celkem 2019 3220 o o o o 

Celkem 2018 3 220 o o o o 

Nedílnou součástí účetnl závěrky Je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Převody 
Konečný 
zůstatek 

o o o 

o o o 

o o 3185 

o o o 
o o o 

o o 35 

o o o 

o o o 

o o 3220 

o o 3 220 

Konečný Opravné Ůčetnl 
zůstatek eoložkX: hodnota 

o o o 

o o o 

3 185 o o 
o o o 
o o o 

35 o o 

o o o 

o o o 

3 220 o o 

3220 o o 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 
Počáteční 

Pflnlstky Vyfazenl 
zůstatek 

Pozemky o o o 
Stavby 107 o o 
Stroje, přístroje a zařízeni 3150 o 451 

Dopravní prostředky 11 552 o o 
Jiný dlouhodobý hmotný 573 o 
majetek 

Nedokončený dlouhodobý o o o 
hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný o o o 
majetek 

Opravná položka o o o k nabytému majetku 

Oceňovací rozdll o o o 
k na~térnu majetku 

Celkem 2019 15 382 o 

Celkem 2018 16034 1 156 1 808 

OPRÁVKY 
Počáteční Odpisy Prodeje, 

Vyřazeni Převody 
zůstatek likvidace 

Pozemky o o o o o 
Stavby 32 11 o o o 
Stroje, přistroje a 2 998 84 o 452 o 
zařízení 

Dopravn I prosti'edky 6475 I 796 o o o 
Jiný dlouhodobý 573 o o o 
hmotný majetek 

NedokOnčený 
dlouhodobý hmotný o o o o o 
majetek 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný · o o o o o 
majetek 

Opravná položka o o o o o 
k nabytému majetku 

Oceňovací rozdíl k o o o o o 
nabťému majetku 

Celkem 2019 10 078 1 891 452 o 

Celkem 2018 9 778 2108 1 808 o o 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Pfevocly Konečný zůstatek 

o o 

o 107 

o 2 699 

o 11 552 

o 572 

o o 

o o 

o o 

o o 

o 14930 

o 15382 

Konečný Opravné Účetní 
zůstatek QOložk~ hodnota 

o o o 
43 o 64 

2 630 o 69 

8 271 3281 

572 o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

11 516 o 3414 

10 078 o 5304 
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Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019 

K 31.12.2019 a 31. 12. 2018 souhrnná výše. drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila 
v pořizovacích cenách 7.955 tis. Kč a 7.310 tis. Kč. 

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku: 

Zůstatek Přírůstky Ubytky Pfeceněnl Zůstatek Příróstky Úbytky Pfeceněnf Zůstatek 
k31.12.2017 31.12.2018 k31.12.2019 

Podíly 
v ovládaných 
nebo 199 o o -7 
ovládajfcfch 

192 o o o 192 

společnostech 

Podíly 
ve společnost 
ech pod o 
podstatným 

o o o o o o 00 o 
vlivem 

Ostatni 
dlouhodobé o cenné papíry o o o o o o 00 o 
a podíly 

Půjčky a úvěry 
ovládaným 
nebo 
ovládajlcim 
spolefnostern 

48 322 o o 350 a 48 672 332 o -610 48 394 
společnostem 
pod 
podstatným 
vlivem 

Jiný 
dlouhodobý 

1 8 500 -1 o finanční 8 500 o -8 500 o o 
majetek 

Pofizovaný 
dlouhodobý o o o o finanční o o o o o 
majetek 

Poskytnuté 
zálohy na 
dlouhodobý o 
finanční 

o o o o o o o o 

majetek 

Opravné o o o o položky o o o o o 
Celkem 48 522 8 500 -1 343 57 364 332 -8500 ~10 48 586 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. I0/16 
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Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019 

Ovládané a ovládající společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2019 {v tis. Kč): 

Název společnosti. 

Sídlo společnosti 

Poditvo/o · 

Vlastni kapitál 

Zisk/ztráta běžného roku 

Cena pořízení podílu 

KASTEN INVEST SK 
spol. sr.o. 

Boženy Němcovej 
S.Bratislava 

85 

-33 lis EUR 

-3,7 tis EUR 

152 

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31.12.2018 (v tis. Kč): 

Název společnosti 

Sídlo společnosti 

Podíl v% 

Vlastni kapitál 

Zisk/ztráta běžného roku 

Cena pořízení akcií/podílu 

KASTEN INVEST SK 
spol. sr.o. 

Boženy Němcovej 
8,Bralislava 

85 

-29,3 tis EUR 

-2,6tis EUR 

152 

Finanční informace o těchto společnostech byly získány z neověřené účetní závěrky jednotlivých 
společností. 

Zápůjčky a úvěry ovládaným nebo ovládajíclm společnostem a společnostem pod podstatným vlivem k 
31. 12. (v tis. Kč): 

Společnost 

Aleš Kocourek 

KASTEN INVEST SK spol. 
sr.o. 

Terminy/Podmínky 2018 

Jiný dlouhodobý finanční majetek se skládá z půjček nespojeným osobám. 

5. ZÁSOBY 

8 500 

48 672 

2019 
o 

48394 

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím 
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. i l/16 
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6. POHLEDÁVKY 

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2019 a 2018 vytvořeny opravné 
položky (viz bod 7. ). 

K 31. 12. 2019 a 31 . 12.2018 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dnf činily 1 402 tis. Kč a 3 257 tis. 
Kč. 

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamltnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojeni pohledávek 
v konkurzním řízeni atd. odepsala do nákladů v roce 2019 a 2018 pohledávky ve výši 678 tis. Kč a 32 tis. Kč. 
Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech. 

K 31.12.2019 a 31.12.2018 neměla společnost dlouhodobé pohledávky 

Dohadné účty aktivní zahrnují pfedevším dohadné položky na fakturaci za energie vztahujíc/ se k roku 2019. 

Pohledávky za spffzněnými osobami (viz bod 22.). 

7. OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují pfochodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4., 5. a 6.). 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 

Opravné Zústatek Tvorba Zúčtováni 
Zůstatek 

Tvorba Zúčtování 
Zůstatek opravné opravné opravné opravné položky k: k31.12. 2017 

eoložk:t eoložk:t 
k 31. 12.2018 

eoložk:t E!Olož~ 
k 31. 12. 2019 

dlouhodobému o o o o o o o majetku 

zásobám o o o o o o o 
pohledávkám -

6 243 o 243 186 o 429 ziflkonné 

pohledávkám - o o o o o o o ostatní 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K 31. 12. 2019 a 2018 neměla společnost v drženi krétkodobé cenné papíry. 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 12/16 
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9. OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady příštích období zahrnují pfodevším na pojištění a reklamu a jsou účtovány do nákladů obdob!, do 
kterého věcně a časově pfísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména vyúčtováni služeb provedených v roce 2019 a jsou účtovány do 
výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

10. VLASTNI KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

Zůstatek Zvýšení Sníženi Zi.Jstatek Zvýšení Snížení Zi.Jstatek 
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 

Základní kapitál 10 000 o o 10 000 o o 10000 

Ostatn i kapitálové o o o o o o o 
fondy 

Rozdíly z precenění o o o o o o o 
majetku a závazků 

Oceňovací rozdíly o o o o o o o 
z přecenění při 
přeměnách 

Rezervn r fond 3 500 o 3 500 o o 3 500 

Vysledek hospodaření 70461 9 265 -5 500 74225 I 330 -8500 67 056 
minulých let 

Jiný výsledek o o -1825 -1 825 o o -1 825 
hospodaření minulých 
let 

Rozhodnuto o o o o o o o o 
zálohách na výplatu 
podílu na zisku 

Výsledek hospodaření 9265 o o 1 330 o o 2168 
běžného úcetniho 
období 

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZ.KY 

Společnost nemá dlouhodobé závazky k 31.12.2019 a 31.12.2018. 

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti (více než 30 dni) 
v částce 157 tis. Kč a 1 343 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 31. 12. 2019 O tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní 
zabezpečení. 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 13/16 
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Dohadné účty pasivní zahrnuji především náklady na nevyfakturované služby od subdodavatelů provedené 
v roce 2019. Jejich výše je stanovena na základě příslušných smluv o dílo. 

Závazky vůči spffzněným osobám (viz bod 22. ). 

13. OSTATNÍ PASIVA 

Výdaje příštích období zahrnují pfedevším náklady za energie, materiál a služby spotřebované v roce 2019 a 
jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Výnosy příštích období zahrnují zejména vyfakturované služby dopředu a nájemné zaplacené dopředu a 
jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

14. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Společnost nemá daňovou ztrátu. 

Společnost nemá k 31. 12. 2019 evidované daňové nedoplatky. 

Ve společnosti v současné době neprobíhá žádná kontrola finančního úfadu. 

15. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE 

Společnost měla k 31.12.2019 a 31.12.2018 majetek a závazky, které nejsou vykázány v rozvaze. 

Jedná se o bankovní záruky ve výši 11.156 tis. Kč. 

16. VÝNOSY 

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

Provádění staveb 

Ostatní 

Výnosy celkem 

Domácí 
287 456 

2673 

290 129 

2019 
Zahraniční 

o 

o 

o 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Domácf 
257 106 

2 569 

259 675 

2018 
Zahraniční 

o 
o 

o 
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17. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnancO 65 

Mzdy 24459 

Sociální zabezpečeni a 8 152 
zdravotní pojištění 

Soclálnl nákladl 214 

Osobní náklady celkem 32825 

2019 2018 
Členové Celkový počet Členové ffdfclch orgánů 

říd [clch O!Jl ánů zaměstnanců 

2 74 2 

1 738 25279 1 744 

589 8410 593 

48 154 48 

2377 33 843 2350 

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů žádné odměny. 

18. INFORMACE O SPŘ(ZNĚNÝCH OSOBÁCH 

V roce 2018 byla poskytnuta jednateli zápůjčka ve výši 8.500 tis Kč, která byla v roce 2019 splacena. V roce 
2019 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a ffdfcf pracovníci žádné zápůjčky, přiznané 
záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. 

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč): 

Spřizněná osoba 2019 2018 

STAVIVA.CCM spol. s r.o. 237 1B7 

Coop Development,družstvo 189 o 

SNEP spol.s r.o. 130 208 

Rezidence RoSa spol.sr.o. o D 

KASTEN HOLDING s.r.o. o 1 500 

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. 
V roce 2019 a 2018 činily nákupy (včetně manažerských poplatků) 34 399 tis. Kč a 40 085 tis. Kč. 

Krátkodobé závazky vť'Jči spřízněným osobám k 3 L. 12. (v tis. Kč): 

Spfízněná osoba 2019 2018 

STAVIVA.COM spol. sr.o. 198 97 

Coop Development,dru:žstvo 2 388 o 

SNEP spol.s r.o. 40 389 

Rezidence RoSa spol.s r.o. o o 

KASTEN HOLDING s.r.o. 154 154 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 15/16 
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19. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

V roce 2020 došlo k uzavřeni dohody o smíru a vyrovnání reklamace u starších zakázek v celkové výši cca 
600 tis. Kč. 

Pokud jde o dopad pandemie COVID-2019, odhadnout výši škod je nyní obtížné, bllž:í se věštění z kFišťálové 
koule. Ta horká fáze byla několik týdnů extrémní. Stavební práce sice většinou pokračovaly, jinak se ale na 
dva měsíce ostatní zastavilo - stavební řízení, povolování staveb, projektování. Významným investorům se 
skokově změnily priority. Jak ti soukromí, tak ti vefojní začínají přehodnocovat svoje plány. Dopad těchto 
změn bude v příštích dvou letech zásadní. Stavebnictví tradičně reaguje na vývoj ekonomiky se zpožděnlm. 
Pro tento rok očekáváme propad celého sektoru, který se nevyhne stejně jako celá ekonomika recesi z 
důvodu vládních opatření. Očekáváme další zvyšování konkurenčního tlaku ve veřejném i soukromém 
sektoru. Další negativní dopady může přinést panika a strach ochromující spotřebu domácností a firemní 
investice. 

Sestaveno dne: 29.6.2020 

Jméno a podpis Ing. Aleš Kocourek 

statutárního orgánu účetní jednotky: 

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 16116 



Zpráva o vztazích 

mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými touto ovládající osobou, tj. mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 až 88 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích (,,ZOK") 

za účetní období roku 2019 

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2019 do 
31. prosince 2019 

Ovládajíci osoba 
se sídlem: 
IČ. 
Výše hlasovacích práv v ovládané osobě 
Důvod statutu: 

Ovládaná osoba 
se sídlem: 
IČ. 

KASTEN HOLDING sr.o. 
Větrná 145, 27711 Neratovice, Byškovice 
04452321 
100 % 
společník 

KASTEN spol. s r ,o, 
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice 
62954890 

Seznam dalších propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou. 

Propojená osoba 
se sídlem: 
IČ. 
Výše hlasovacích práv v ovládané osobě: 

Propojená osoba 
se sídlem: 
IČ. 
Výše hlasovacích práv v ovládané osobě: 

Propojená osoba 
se sídlem: 
IČ. 
Výše hlasovacích práv v ovládané osobě: 

Propojená osoba 
se sídlem: 
IČ. 
Výše hlasovacích práv v ovládané osobě: 

Propojená osoba 
se sídlem: 
IČ. 
Výše hlasovacích práv v ovládané osobě: 

SNEP spol. s r,o. 
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice 
27257827 
100% KASTEN HOLDING sr.o. 

STAVIVA.COM spol. s r,o. 
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice 
25069926 
100% KASTEN HOLDING sr.o. 

CDNETWORK spol. s r.o. 
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice 
27374581 
100 % KASTEN HOLDING s-r.o .. 

KASTEN INVEST SK spol. sr.o. 
B. Němcovej 9, Bratislava, 811 04 
44265875 
85 % KASTEN spol. sr.o. 
15 % Jiří Bureš 

COOP Development, družstvo 
Praha 1, Haštalská 760/27, 11 O 00 
24303917 
33,33 % Mgr. Anna Ježková 
33,33 % SNEP spol. s r.o. 

_ 33,33 % KASTEN spol. s r.o. 
společnost vlastní menšinové podíly v dalších společnostech 

Shora uvedený okruh ovládaných osob a osob jimi ovládaných je statutárním orgánům ovládané 
osoby KASTEN spol. sr.o. a propojených osob SNEP spol. sr.o., STAVIVA.CCM spol. sr.o., 
CDNElWORK spol. sr.o., KASTEN INVEST SK spol. sr.o. a., a COOP Development, družstvo znám. 
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Vztahy mezi ovládanou osobou a ovládajicí osobou 
KASTEN HOLDING spol. s r.o. 

Transakce typu nákup mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a ovládající osobou 
KASTEN HOLDING spol. s r ,o, 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

Komentář statutárního orgánu ovládané osoby 

24 
1 542 296,85 Kč 

Byla plněna Nájemní smlouva ze dne 1.10.2015 jejfmž předmětem plněni je pronájem nemovitostí 
v areálu Byškovice, Větrná 145 a dále bytů a nebytových prostor v Neratovicích, Dr.E.Beneše 1480 a 
dále Smlouva o nájmu ze dne 1.11.2016 jejfmž předmětem plněni je pronájem rodinného domu 
č.p.22 Býkev. 

Transakce typu prodej mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a ovládající osobou 
KASTEN HOLDING spol. s r .o. 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

Komentář statutárního orgánu ovládané osoby 

z 
3 749,59 Kč 

Ve výše uvedených transakcích typu prodej se jednalo o náklady spojené s maintenanci Money 55, a 
transfer domeny. 

Seznam závazků a pohledávek, evidovaných mezi ovládanou osobou KASTEN spol. sr.o. a 
ovládající osobou KASTEN HOLDING spol. s r,o. 

Všechny závazky a pohledávky mezi ovládanou a propojenou osobou splatné do doby sepsání 
této zprávy byly vyrovnány. 

Výše uvedené smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez 
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany. 

V návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. nebyla za poslední účetní období 
mezi společností KASTEN spol. sr.o„ jako ovládanou osobou a společností KASTEN HOLDING spol. s 
r.o. jako ovládající osobou uzavřena a v platnosti žádná smlouva z jejíž plnění by vznikla společnosti 
majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska společnosti 
KASTEN spol. s r.o .. nevýhodné. 
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Vztahy mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 
SNEP spol. s r .o. 

Transakce- typu nákup mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
SNEP spol. s r.o. . 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

255 
5 709 095,47 Kč 

Komentář statutárního orgánu ovládané osoby 
Propojenou osobou byly plněny dílčí smlouvy, jejichž předmětem plněni bylo provedení lešenářských 
praci spočívající v montáži, demontáží, nájmu a dopravě lešení na stavebních zakázkách ovládané 
společnosti. 

Transakce typu prodej mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
SNEP spol. s r .o. . 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

87 
698 087 ,83 Kč 

Komentář statutárního orgánu ovládané osoby 
Mezi KASTEN spol. sr.o. a firmou SNEP spol. sr.o. byla plněna smlouva o pronájmu ze dne 
01. 08. 2005, a podnájmu nebytových prostor ze dne 28. 10.2015 kterou firma KASTEN spol. s r.o. 
podnajímá firmě SNEP spol. sr.o. nebytové prostory kanceláře a sklady v objektu Větrná 145 
v Neratovicích -Byškovicích za účelem provozování činnosti firmy SNEP spol. sr.o. Součástí tohoto 
obchodního vztahu je rovněž přeúčtování nákladů spojených s obvyklým užíváním pronajaté 
nemovitosti. Zároveň je plněna smlouva o nájmu motorových vozidel ze dne 01. 08. 2005 včetně 
dodatků, včetně občasné služby nákladní autodopravy, kterou provádí ovládající osoba. 

Seznam závazků a pohledávek, evidovaných mezi ovládanou osobou KASTEN spol. sr.o. a 
propojenou osobou SNEP spol. s r .o. 

Všechny závazky a pohledávky mezi ovládanou a propojenou osobou splatné do doby sepsáni 
této zprávy byly vyrovnány. 

Výše uvedené smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez 
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany. 

V návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. nebyla za poslední účetní období 
mezi společností KASTEN spol. s r.o .. jako ovládanou osobou a společností SNEP spol. sr.o. jako 
propojenou osobou uzavřena a v platnosti žádná smlouva z jejíž plnění by vznikla společnosti 
majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska společnosti 
KASTEN spol. sr.o .. nevýhodné. 
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Vztahy mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 
STAVIVA.CCM spol. sr.o. 

Transakce typu nákup mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
STAVIVA.COM spol. sr.o. 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

Komentář statutárního orgánu ovládané osoby 

1 578 
24 956 799,36 Kč 

Byla plněna smlouva o skladování materiálu, strojů a nářadí ovládané osoby ze dne 30. 08. 2002 
jejímž předmětem plnění je evidence a skladování materiálů, strojů a nářadí v majetku společnosti 
KASTEN spol. sr.o. a kupní smlouva č.005/2002 ze dne 28. 08. 2002, jejímž předmětem plnění je 
prodej stavebního materiálu, barev, laků, aj. 

Transakce typu prodej mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
STAVIVA.CCM spol. sr.o. 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

Komentář statutárního orgánu ovládané osoby 

71 
853 365,87 Kč 

Mezi KASTEN spol. sr.o .• a firmou STAVIVA.CCM spol. sr.o. byla plněna smlouva o pronájmu ze dne 
01. 07. 2002., a následné smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze dne 28.10.2015, kterou firma 
KASTEN spol. s r.o. pronajímá firmě STAVIVA.COM spol. sr.o. nebytové prostory kanceláře, prodejny 
a skladu v objektu Větrná 145 v Neratovicích• Byškovicích za účelem provozování činnosti firmy 
STAVIVA.COM spol. sr.o. Součástí tohoto obchodního vztahu je rovněž přeúčtování nákladů 
spojených s obvyklým užíváním pronajaté nemovitosti a občasné služby nákladní autodopravy, 
kterou provádí ovládající osoba. 

Seznam závazků a pohledávek, evidovaných mezi ovládanou osobou KASTEN spol. sr.o. a 
propojenou osobou STAVIVA.CCM spol. s r,o, 

Všechny závazky a pohledávky mezi ovládanou a propojenou osobou splatné do doby sepsání 
této zprávy byly vyrovnány. 

Výše uvedené smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez 
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany. 

V návaznosti na příslušná ustanoveni zákona č. 90/2012 Sb. nebyla za poslední účetní období 
mezi společností KASTEN spol. sr.o .. jako ovládanou osobou a společností STAVIVA.COM spol. sr.o. 
jako propojenou osobou uzavřena a v platnosti žádná smlouva z jejíž plnění by vznikla společnosti 
majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska společnosti 
KASTEN spol. s r.o •. nevýhodné. 
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Vztahy mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 
CDNETWORK spol. s r.o. 

Transakce typu nákup mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
CDNETWORK spol. sr.o. 
Celkem přijatých dokladů O 

Transakce typu prodej mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
CDNETWORK spol. sr.o. 
Celkem přijatých dokladů O 

Hodnota úroku z poskytnutého úvěru 0,00 Kč 

svoboda 
Seznam závazků a pohledávek, evidovaných mezi ovládanou osobou KASTEN spol. sr.o. a 
propojenou osobou CDNETWORK spol. sr.o. 

Všechny závazky a pohledávky mezi ovládanou a propojenou osobou splatné do doby sepsání 
této zprávy byly vyrovnány · 

Výše uvedené smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez 
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany. 

V návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. nebyla za poslední účetní období 
mezi společností KASTEN spol. s r.o .. jako ovládanou osobou a společností CDNETWORK spol. s 
r.o.r.o. jako propojenou osobou uzavřena a v platnosti žádná smlouva z jejíž plnění by vznikla 
společnosti majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska 
společnosti KASTEN spol. sr.o .. nevýhodné. 
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Vztahy mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 
KASTEN INVEST SK spol. s r.o. 

Transakce typu nákup mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
KASTEN INVEST SK spol. sr.o. 
Celkem uzavřených smluv O smluv 

Transakce typu prodej mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
KASTEN INVEST SK spol. s r .o 
Celkem uzavřených smluv O smluv 

Hodnota úroku z poskytnutého úvěru O Kč 

Komentář statutárniho orgánu ovládané osoby 

Seznam závazku a pohledávek, evidovaných mezi ovládanou osobou KASTEN spol. sr.o. a 
propojenou osobou KASTEN INVEST SK spol. s r .o 

Kromě částky 3.196,08 EUR dlužného úroku z úvěru byly všechny závazky a pohledávky mezi 
ovládanou a propojenou osobou splatné do doby sepsání této zprávy byly vyrovnány. 

Výše uvedené smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez 
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany. 

V návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. nebyla za poslední účetní období 
mezi společností KASTEN spol. sr.o .. jako ovládanou osobou a společností KASTEN INVEST SK spol. s 
r.o jako propojenou osobou uzavřena a v platnosti žádná smlouva z jejíž plnění by vznikla 
společnosti majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska 
společnosti KASTEN spol. s r .o .. nevýhodné. 
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Vztahy mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 
COOP Development, družstvo 

Transakce typu nákup mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
COOP Development, družstvo 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

Komentář statutárniho orgánu ovládané osoby 

1 
2.193 009,09 Kč 

Byla plněna Smlouva o spolupráci při projektu Oaza Liberec ze dne 1.8.2019, 

Transakce typu prodej mezi ovládanou osobou KASTEN spol. a propojenou osobou 
COOP Development, družstvo 
Celkem přijatých dokladů 
Hodnota realizovaných kontraktů v ceně bez DPH 

Komentář statutárniho orgánu ovládané osoby 

7 
169 401,64 Kč 

Ve výše uvedeném kontraktu se jednalo o náklady spojené s údržbou domén, reklamou, 
administrativní činností a aktualizací účetního systému MoneyS5. 

Seznam závazků a pohledávek, evidovaných mezi ovládanou osobou KASTEN spol. sr.o. a 
propojenou osobou COOP Development, družstvo. 

Všechny závazky a pohledávky mezi ovládanou a propojenou osobou splatné do doby sepsáni 
této zprávy byly vyrovnány. 

Výše uvedené smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodnich zvyklostí, bez 
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvni strany. 

V návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. nebyla za poslední účetní období 
mezi společností KASTEN spol. sr.o •. jako ovládanou osobou a společnosti COOP Development, 
družstvo jako propojenou osobou uzavřena a v platnosti žádná smlouva z jejiž plnění by vznikla 
společnosti majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska 
společnosti KASTEN spol. s r.o„ nevýhodné. 
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Tato zpráva o vztazích obsahuje 8 listů a byla vypracována v 8 vyhotoveních s platností 
originálu, přičemž po jednom výtisku obdržely propojené osoby SNEP spol. sr.o., STAVIVA.COM spol. 
sr.o., CDNETWORK spol. sr.o., KASTEN INVEST SK spol. sr.o. a COOP Development, družstvo a po 
jednom výtisku obdržely ovládající osoby KASTEN HOLDING sr.o. a 2 výtisky obdržela ovládaná 
osoba KASTEN spol. sr.o •. 

V Neratovidch dne 18. 6. 2020 

Za ovládanou osobu: 

Ing. Aleš Kocourek 

jednatel společnosti 
KASTEN spol. s r.o. 

Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice 
OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 40417 
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Ing. Ivan Ptáčník, Na výsluní 1308, Neratovice, 
Tel.: 608735481, 

Zpráva o účetní závěrce 

Příjemce: akcionáři společnosti KASTEN s.r.o., 
se sídlem Větrná 145, 27711 Neratovice 

Na záldadě provedeného auditu jsme dne 27.7.2020 vydali výrok k účetní závěrce, která je 
součástí této výroční zprávy zprávu následujícího znění: 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KASTEN s.r.o., která se skládá 
z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019, (přehledu o zmlnách 
vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2019, bez přehledu o peněviích tocích za rok končící 
31.12.2019) a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti KASTEN s.r.o. jsou 
uvedeny příloze této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárnlho orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán společnosti KASTEN s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která 
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestaveni účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetni závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedeni auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i 
vyhodnoceni rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti 
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti 
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzeni 
celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že důkazní iriformace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku. 



Výrok auditora 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti 
KASTEN s.r.o., se sídlem Větrná 145, 17711 Neratovice k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejllio hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s teskými účetními 
předpisy. 

Zpráva o zprávě o vztazích 

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti KASTEN 
s.r.o., se sídlem Větrná 145, Neratovice za rok končící 31.12.2019. Za sestavení této zprávy o 
vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti KASTEN s.r.o .. Naším úkdemje vydat na 
základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. 

Ověření jsme provedli v souladu s AS č.56 Komory auditorů České republiky. Tento standard 
vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověřeni s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o 
vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověřeni je omezeno především 
na dotazováni pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem 
provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověřeni poskytuje niž.ff stupeň jistoty 
než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. 

Na základě našeho ověření jsme ner,jistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, 
že zpráva o vztazích společnosti KASTEN s.r.o., se sídlem Větrná 145, Neratovice za rok 
končíc{ 31.12.2019 obsahuje významné (materiáln,J věcné nesprávnosti. 

Zp1·áva o výroční zprávě 

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti KASTEN s.r.o., se sídlem Větrná 145, 
Neratovice k 31.12.2019 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za 
správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti KASTEN s.r.o., se sídlem 
Větrná 145, Neratovice. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o 
souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standarty a souvisejicimi 
aplikačními doložkami Komory auditorů české republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor 
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve 
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazeni v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. 
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku 
auditora. 

2 



Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční wrávě společnosti KASTEN s.r.o., 
se sídlem Větrná 145, Neratovice k datu 31.12.2019 ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

Neratovice dne 27.7.2020 

Ověření provedl auditor 
ing. Ivan Ptáčník, 
Na výsluní 1308, Neratovice, 
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1309. 

3 

ing. I van Ptáčník 
auditor 

evidenční číslo 1 
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Výroční zpráva 201992

KONTAKTY 

KASTEN spol. s r.o.

Větrná 145 
277 11 NERATOVICE-BYŠKOVICE

IČ: 62954890 
DIČ: CZ62954890 
Společnost zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 40417

Tel.: +420 318 647 150 
Tel.: +420 318 647 152 
Fax: +420 315 688 232

E-mail: info@kasten.cz 
www.kasten.cz

Výroční zpráva 2019

Design: MOO Design s.r.o.
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