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1. ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSTAVENSTVA sPOLEČNOSTI
Společnost VIADRUS zaznamenala v roce
2014 velice příznivý nárůst tržeb (+11 %) oproti roku 2013, což přineslo zvýšení provozního hospodářského výsledku na 162 mil. Kč;
ve srovnání s rokem 2013 to představuje nárůst o 50 mil. Kč.

Jsme přesvědčeni, že komplexní výrobková
řada od tradičních a spolehlivých litinových
kotlů a radiátorů s novými atraktivními designy
až po nejmodernější oceloplechové výrobky
bude nespornou konkurenční výhodou
VIADRUSu.

Zaměřujeme se především na upevnění pozic ve stávajících zájmových regionech, které
stále nabízejí atraktivní příležitosti a v loňském
roce se nám v nich mimořádně dařilo, a současně také hledáme nové příležitosti na trzích
střední a zejména západní Evropy.

Věříme, že aktivity nastartované v průběhu
roku 2014 povedou k naplnění nové strategie
společnosti, která je založena nejen na osvědčené kvalitě výrobků VIADRUSu a z toho plynoucí spokojenosti zákazníků, ale zároveň na
výrazném a neustálém rozšiřování portfolia,
zejména o nové ekologické a k přírodě šetrné
výrobky.

Dlouhodobý úspěch a rozvoj společnosti není
myslitelný bez vlastního výzkumu a vývoje,
neboť hlavní hybnou silou jsou inovace stávajících výrobků v kombinaci s vývojem zcela
nových produktů splňujících stále náročnější
požadavky legislativy v oblasti tepelných zdrojů. Výzkum a vývoj proto i nadále bude jednou
z našich priorit.
V reakci na požadavky některých trhů jsme
rozhodli o zahájení výroby oceloplechových
výrobků, jež firmě v následujících letech přinesou podstatné rozšíření produktového portfolia a obchodní příležitosti zejména na trzích
západní Evropy.
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Představenstvo VIADRUS a.s.
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2. SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
s názvem U32 jsme již uvedli ve známost na
tuzemských i zahraničních veletrzích.

Rok 2014 znamenal pro společnost
VIADRUS a.s. období lepší než rok předcházející, a to ve všech podstatných ukazatelích,
počínaje rostoucími tržbami, přes vyšší provozní hospodářský výsledek či dosažený čistý zisk až po výrazně vyšší objem realizované
výroby. Výsledek je o to cennější s ohledem na
skutečnost, že jsme se ještě v první polovině
roku potýkali s nízkými objednávkami ze strany obchodních partnerů způsobených jejich
vysokým zaskladněním táhnoucím se od klimaticky velmi mírné zimy roku 2013. Ve druhé
polovině roku pak VIADRUS zaznamenal rekordní objednávky, ke kterým přispěla vydařená aktivní obchodní politika na domácím i exportních trzích a úspěšné uvedení některých
nových výrobků na trh. Můžeme konstatovat,
že mezi nejúspěšnější výrobky roku 2014 patřil
opět nosný sortiment VIADRUSu, kotle řady
U, zároveň však úspěšné etablování na trhích
zaznamenal nový plynový kondenzační kotel
NAOS, a to zejména v tuzemsku. Pro uspokojení nejnáročnějších potřeb našich zákazníků zejména na západních trzích se v loňském
roce začaly připravovat nové ještě sofistikovanější verze tohoto kotle.
Od loňského roku také intenzivně pracujeme
na jednom z nejuniverzálnějších kotlů na tuhá
paliva s ručním přikládáním, který současně
splňuje nejpřísnější ekologické normy, které
kdy VIADRUS nabídl. První verze tohoto kotle

V uplynulém roce management společnosti
vyhledával příležitosti pro další růst VIADRUSu
a přijal strategické rozhodnutí o zahájení vývoje
a výroby zcela nové výrobkové řady oceloplechových kotlů. Společnost VIADRUS chce
svým zákazníkům nabídnout širší výběr špičkových produktů pro uspokojení specifických
potřeb a podmínek pro vytápění. Nová připravovaná řada oceloplechových a litinových
výrobků bude splňovat všechny předepsané
evropské ekologické limity a bude se pochopitelně kvalifikovat i pro stávající či připravované přísnější dotační programy, ať již v České
republice či v západní Evropě. Zároveň půjde
o výrobky designově i uživatelsky zajímavé,
které budou nabízeny i v provedení s nejsofistikovanějšími a nejmodernějšími systémy řízení
a ovládání.
S výše uvedeným souvisí i zahájení ambiciózního investičního programu směřovaného nejen do pořízení moderních technologií, ale též
do oblasti lidských zdrojů.
V uplynulém roce společnost VIADRUS rovněž
analyzovala vlastní provozní efektivitu tak, aby
udržela či vylepšila své postavení ve vysoce
konkurenčním prostředí, v němž působí.
V neposlední řadě se VIADRUS zabýval a dále
intenzivně zabývá vylepšováním procesů zaměřených na kvalitu svých výrobků a komfort poskytovaný svým zákazníkům mimo jiné
i v oblasti montáže a servisu.

Ing. Roman Sikora, MBA
Generální ředitel
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno:

VIADRUS a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

29 40 00 82

Sídlo:	Bezručova 300, 735 81 Bohumín
	Tel.: +420 596 083 050
info@viadrus.cz, www.viadrus.cz
Způsob vzniku:	Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě dne 1. 8. 2012, oddíl B, vložka 4512 odštěpením
ze společnosti ŽDB GROUP a.s.
Základní kapitál:

2 000 000 Kč

Struktura akcionářů:	Jediný akcionář je společnost Bonatrans Group Holding B.V.
Předmět činnosti:

 ývoj, výroba, prodej a servis topenářské techniky a odlitků
V
z oceli a neželezných kovů a dále nákup, prodej a zpracování
kovového odpadu.

Statutární orgán
Představenstvo:	Jitka Cechlová Komárková, předsedkyně
	Ing. Aleš Cechel, člen
Dozorčí rada: 	Ing. Petra Říhová, předsedkyně
	JUDr. Jan Drábek, místopředseda
	Aleš Spiewok, člen
Management společnosti	Generální ředitel	Ing. Roman Sikora, MBA
Ředitel pro ekonomiku a nákup	Ing. Martin Jurczek
	Obchodní ředitel	Ing. Boris Šlapota
Výrobní ředitel	Zdeněk Dziadzio
	Technický ředitel	Ing. Leon Ligocki
	Investiční ředitel	Ing. Roman Halaška
	Personální ředitelka	Ing. Hana Kožuchová
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5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
5.1 Produktové portfolio
Stěžejními výrobky nabídky VIADRUS jsou litinové kotle na tuhá paliva, plynové a olejové
kotle s litinovým výměníkem a litinové radiátory.
Litinové kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním jsou spolehlivým zdrojem levného tepla již
několik desetiletí téměř po celém světě. Kotle na tuhá paliva s automatickým provozem
představují velmi moderní a komfortní způsob využívání zdrojů pevných paliv. Aktuálním
trendem v této oblasti vytápění jsou automatické kotle na zrnitá tuhá paliva, zejména uhlí
a dřevní pelety. VIADRUS v tomto segmentu
nabízí několik typů, které vycházejí vstříc požadavkům náročných uživatelů. Samozřejmostí je litinový výměník s vysokou životností
a používání kvalitních komponent pro regulaci
a řízení. V nabídce jsou jak kotle s nastavitelným, tak i kotle s modulovaným výkonem.
Výkony automatických kotlů na tuhá paliva
se pohybují od 4,5 kW do 42 kW. V nabídce automatických kotlů VIADRUS je dostatek
vhodných modelů pro vytápění jakéhokoli objektu. Je samozřejmostí, že značka VIADRUS
nabízí kotle na tuhá paliva vyhovující všem
aktuálním ekologickým požadavkům a dotačním podmínkám.
Sortiment plynových kotlů zahrnuje stacionární, nástěnné a vysoce účinné kondenzační
kotle.
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VIADRUS je rovněž jedním z vedoucích výrobců litinových radiátorů v klasickém, moderním
i retro provedení. Portfolio kotlů a radiátorů
rozšířil VIADRUS o žádaný sortiment alternativních zdrojů tepla.
Do budoucna plánujeme výrobu rozšířit také
o oceloplechové kotle a krbová kamna.
Významnou část naší výroby představuje zakázková výroba, zejména na míru vyráběné
litinové kotlové články a tělesa a další topenářské i netopenářské zakázkové odlitky ze šedé
litiny a speciálních vysoce legovaných ocelí.
Věříme, že vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost, příznivá cena našich produktů
a další zajímavé obchodní podmínky budou
i nadále přínosné pro naše zákazníky a všechny uživatele produktů značky VIADRUS.
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5.2 Vybrané obchodní výsledky
Společnost VIADRUS zaznamenává v posledních letech rostoucí trend v tržbách. V roce
2014 dosáhla největšího objemu prodejů za
posledních několik let ve výši 1 887 mil. Kč (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a za
prodej zboží), z toho topenářská technika včetně zakázkové výroby činila cca 1 424 mil. Kč.
To je cca o 9 % lepší výsledek celkových tržeb
než v roce 2013.

Největší měrou se na tržbách společnosti
v loňském roce podílely tradiční kotle řady U
na pevná paliva a zakázková výroba. Slušný
nárůst prodejů zaznamenaly také plynové kotle, na čemž má značný podíl nový kondenzační kotel NAOS. V roce 2014 jsme prodali celkem 64 000 ks kotlů na všechna svá zájmová
teritoria, což činí cca o 11 % vyšší objem prodejů v kusech než v roce 2013.

Meziroční srovnání tržeb topenářské techniky a zakázkové výroby v letech 2013 a 2014 v tis. Kč

2014
2013
Tuzemsko se na objemech prodejů kotlů v kusech podílelo cca 23 %, tradičně silným regi2012
onem pro nás zůstává střední a jihovýchodní
Evropa (zejména Rumunsko, Polsko i země
bývalé Jugoslávie), kam vyvážíme cca 31 %
své 2011
produkce; dále následují východní Evropa
(Rusko, pobaltské státy, Ukrajina), západní Evropa (zejména Německo, Itálie, Francie, Velká
Británie) a severoafrické státy. Prodeje v České
republice
2010v roce 2014 výrazně ovlivnily dotace
na kotle vyšších emisních tříd (Kotlíkové dotace i Zelená úsporám), které přinesly mnohem
větší zájem zejména o automatické kotle.

2009

1 424 000 Kč
1 401 000 Kč
Oživení na trhu s topenářskou technikou a zvyšující se objemy prodejů a výkonnost společnosti
1 385 000 Kč
VIADRUS se pozitivně projevily v provozním výsledku hospodaření za rok 2014, který dosáhl
162 mil. Kč, což představuje nárůst o více než
44 % oproti předchozímu
roku.Kč
1 347 000
EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy), která oproti roku 2013, kdy se pohybovala
o cca 50 mil.
níže,
zaznamenala
v roce 2014
1 Kč
299
000
Kč
významný obrat a to na úroveň 256 mil. Kč.
Kromě rostoucích tržeb nahrávaly VIADRUSu
v loňském roce i příznivé ceny nakupovaných
245koksu.
000 Kč
surovin,1např.

Meziroční srovnání vývoje EBITDA v letech 2013 a 2014 v tis. Kč.
Ukazatel EBITDA je vypočten jako součet provozního výsledku hospodaření a odpisů
dlouhodobého majetku.

2014
2013
2012

256 815 Kč
206 539 Kč
266 147 Kč
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5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
5.3 Výzkum, vývoj a investice
Pracovníci výzkumu a vývoje zabezpečují kromě návrhů nových výrobků i zavádění změn
a optimalizaci produktů dle požadavků zákazníků a v rámci přizpůsobování se požadavkům
jednotlivých specifických trhů.
Výzkumné a vývojové projekty jsou zaměřeny jednak na ekologizaci stávající produkce,
s cílem splnění budoucích legislativních či
dotačních požadavků na zájmových teritoriích
a také na tomu odpovídající rozšíření naší nabídky v oblasti automatických kotlů a přestavbových sad. Výrobky jsou zkoušeny ve vlastní
zkušebně, která je vybavena zařízeními pro
kontinuální měření emisí a kvality spalování.
Jelikož v roce 2014 bylo v rámci strategie společnosti VIADRUS rozhodnuto o nové vývojové
linii oceloplechových kotlů, odborníci z této oblasti začali připravovat vývoj nové řady našeho
budoucího produktového portfolia, které splní nejpřísnější ekologické požadavky zejména
v západní Evropě. Výzkumní pracovníci rovněž
velmi úzce spolupracují s nejlepšími designovými studii v České republice, aby byly výrobky VIADRUS atraktivní i z hlediska vizuálního.
V současné době pracuje v úseku Výzkumu
a vývoje 18 zaměstnanců a jejich počet bude
dále narůstat.
V loňském roce společnost VIADRUS proinvestovala celkem 48 mil. Kč. Největší objem
finančních prostředků plynul na projekty zvyšující produktivitu i kapacity výroby. Významná
část investic směřovala do nezbytné obnovy
strojního zařízení a montážních linek, např. pořízení nové frézky na opracování radiátorů.
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Ruku v ruce s novou produktovou linií oceloplechových kotlů jde i plánovaná investiční
politika VIADRUS a.s. Pro výrobu oceloplechových kotlů se připravují nové výrobní prostory, do kterých budou instalovány progresivní technologie, např. robotizované svařovací
pracoviště. S těmito investicemi se započalo již
v loňském roce.
Pro letošní rok VIADRUS připravil také investici do vybudování nového logistického centra
z důvodu navýšení a zefektivnění skladovacích
kapacit.
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5.3 Výzkum, vývoj a investice
Rozložení investic v roce 2014

Invesce do zvýšení produkvity a kapacity

56 %
Invesce do obnovy strojního zařízení, montážních linek

30 %
Invesce do zvýšení bezpečnos, úspor energií

5%
Ostatní

9%
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5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
5.4 Nejvýznamnější provozy
Slévárna a montovna radiátorů
Hlavní tavící agregát pro výrobu odlitků ze
šedé litiny je situován do slévárny radiátorů
a skládá se ze dvou kupolových pecí v tandemovém provozu. Stěžejními výrobními agregáty jsou rámové formovací linky, kde probíhá
formování do bentonitových směsí, které jsou
připravovány ve vířivém mísiči. Základní výrobní sortiment jsou odlitky radiátorů, malých
plynových kotlů, kotlových armatur, středních
článků kotlů HERCULES U22, U26 a zakázkové výroby. Součástí slévárny radiátorů je
i jaderna a montovna radiátorů na výrobu radiátorových baterií. V loňském roce byla pořízena nová frézka pro opracování čelních ploch
designových radiátorů.
Slévárna kotlů
Tento úsek nemá vlastní tavící agregát. Dovoz
kovu probíhá pomocí vysokozdvižného vozíku
z tavírny slévárny radiátorů. Formovací agregáty jsou především rámová formovací linka
HWS a dále pak jednotkové formovací strojky a ruční formovna. Formování se děje do
bentonitové směsi, obdobně jako na slévárně
radiátorů. Na strojní a ruční formovně probíhá
výroba kotlových armatur a zakázkové výroby.
Součástí slévárny kotlů je také brusírna, kde se
zpracovávají odlitky.
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Montovna kotlů
Na montovně kotlů probíhá opracování a finalizace výroby kotlů před expedicí. Konečná montáž a kompletace naší stěžejní výroby, kotlů řady
„U“ probíhá na montážní lince. Součástí montovny kotlů je vlastní výroba plášťů pro malosériovou výrobu, výrobu menších dílů a zkušební
vzorky pro vývojové účely. Dalším úsekem je
výroba automatických a plynových kotlů a taktéž opracování a výroba těles pro vlastní plynové kotle, popřípadě opracování a kompletace
článků malých plynových kotlů pro jiné subjekty.
Lakovna
Stěžejní technologií je lakovací linka, která je určena pro nanášení práškových barev
na kovové výrobky. Linka je kontinuální, kdy
lakovaný výrobek zavěšený na dopravníku
projde úsekem mokré chemické předúpravy s následným osušením v sušící peci, pak
prochází automatickou nanášecí kabinou, kde
se nanese prášková barva. Poslední operací
je vypálení naneseného prášku ve vypalovací
peci. Hlavním výrobním programem je lakování
opláštění pro kotle VIADRUS. Pro externí firmy
lakujeme kovové, žárově zinkované, popř. hliníkové výrobky.

Výroční zpráva společnosti VIADRUS za rok 2014

5.4 Nejvýznamnější provozy
Montáž nástěnných kondenzačních kotlů
Je samostatnou výrobní jednotkou, která slouží k montáži nástěnných kondenzačních kotlů
NOAS K4. Výroba v tomto provozu je zabezpečována na montážní lince s využitím systému
montáže one piece flow, skládá se z 11 pracovních stanic. Montážní linka je vybavena
zkušebním zařízením Microplan, na kterém
se provádí 100% kontrola všech vyrobených
kotlů a to jak z pohledu těsnosti vody a plynu,
vlastního nastavení kotle, tak i elektro zkoušek kotle. Montážní linka je ukončena balicím
pracovištěm. Výroba kotlů je uzpůsobena i pro
možnost výroby OEM kondenzačních kotlů.

Recyklace
Provoz Recyklace provádí nákup, prodej
a zpracování kovového odpadu, dřevní hmoty
a nákup výrobních vstupů, pro VIADRUS a.s.
zajišťuje řadu obslužných činností, jako jsou
odvozy kovového odpadu, popílku, škváry
a nevýrobních šrotů. Dále zajišťuje skladování
vstupních surovin a hotových výrobků v rámci firmy VIADRUS a.s. a pro BONATRANS
GROUP a.s. Součástí provozu Recyklace je
i hala ocelárny a Válcovny. Pro externí firmy
zajišťuje provoz recyklace skladování feroslitin,
pro město Bohumín pak výkon funkce sběrného dvora.

Slévárna oceli a neželezných kovů (SONK)
Slévárna oceli a neželezných kovů vyrábí odlitky z vyšší jakosti oceli a z neželezných kovů,
a to jak kusovou, tak i sériovou výrobu. Tato
kategorie představuje odlitky z uhlíkatých
a nízkolegovaných ocelí, speciální otěruvzdorné odlitky z vysoce legovaných ocelí a litin,
speciální žáruvzdorné odlitky z vysoce legovaných ocelí a litin a odlitky z neželezných kovů
(hlavně na bázi mědi). Cílovými zákazníky jsou
hutní a strojírenské podniky, které používají
tyto odlitky pro údržbu vlastních zařízení jako
náhradní díly, případně pro výrobu nových
strojů a zařízení.
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5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
5.5 Personální a sociální vývoj
VIADRUS a.s. patří již řadu let k velkým tradičním zaměstnavatelům v Moravskoslezském
kraji. K 31. prosinci roku 2014 ve společnosti
pracovalo celkem 835 zaměstnanců. Kromě
toho, při nerovnoměrné potřebě pracovníků
v průběhu sezóny, společnost využívá služeb
agenturních zaměstnanců.
VIADRUS si velmi považuje loajalitu svých zaměstnanců. 396 zaměstnanců, tj. 47,7 %, je
ve společnosti více než devět let, což je v sou-

časné době na trhu práce spíše výjimečné.
Je jasné, že tato sounáležitost zaměstnanců
se společností je částečně dána specifičností profesí, i přesto považujeme dlouhodobost
zaměstnaní za signál, který pozitivně vypovídá
o kultuře naší společnosti.
Průměrný věk zaměstnanců společnosti činil
42,9 roku. Většina zaměstnanců je ve vrcholně
produktivní věkové skupině, tj. 30–49 let.

Meziroční srovnání počtu zaměstnanců VIADRUS v letech 2013 a 2014

660

2014

675

2013
dělníci ve výrobě
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THP pracovníci

175
176

Výroční zpráva společnosti VIADRUS za rok 2014

5.6 Kvalita a ekologie
VIADRUS a.s. používá integrovaný systém managementu kvality a environmentálního managementu.
Cílem je respektování zájmů zákazníků a zainteresovaných stran ve výzkumu a vývoji,
výrobě a odbytu celého sortimentu a služeb
VIADRUS a zároveň trvalé zvyšování kvality
a dodržování i zdokonalování ochrany životního a pracovního prostředí v souladu s požadavky právních předpisů VIADRUS.
Systém managementu kvality a environmentálního managementu je certifikován nezávislou a mezinárodně uznávanou společností
TÜV NORD CERT (Německo). Platnost vystavených certifikátů je udržována v aktuální
podobě, a to na základě pravidelných kontrolních auditů a recertifikací.

Problematice životního prostředí je ve společnosti VIADRUS věnována náležitá pozornost.
Společnost se zaměřuje zejména na pravidelný monitoring, testování a permanentní snižování emisí znečišťujících látek do vod i ovzduší
a na účinné nakládání, zpracování a jinou likvidaci odpadů.
Všechny oblasti ochrany životního prostředí
jsou průběžně podrobovány kontrolám příslušných správních orgánů. Zaměstnanci jsou
pravidelně proškolováni v oblasti ochrany životního prostředí.
V roce 2014 došlo v rámci aktualizace integrovaného povolení „slévárna šedé litiny“ ke
zpracování nových provozních předpisů, které vycházejí ze zákona o ochraně ovzduší
a ochraně vod (provozní řády, havarijní plán).

VIADRUS a.s. je držitelem certifikátu EN ISO
9001:2008 a EN ISO 14001:2004. Audity v této
oblasti probíhají vždy v květnu příslušného
roku.
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6. ZÁVĚR
Budoucnost společnosti
VIADRUS a.s. je dynamickou společností,
která si i do budoucna klade nemalé cíle, jak
v oblasti stávající produkce, tak i v nových moderních směrech. Dosavadní vývoj společnosti ukazuje, že máme významný potenciál pro
další rozvoj v příštích letech. Našim cílem je
permanentní rozšiřování výrobkového portfolia
a prohlubování jeho kvality, aby VIADRUS i nadále byl špičkovým a konkurenceschopným
výrobcem a inovátorem v odvětví topenářské
techniky.

Řízení rizik
Řízení tržních, finančních a ostatních podnikatelských rizik je pravidelně prováděno od
monitoringu potenciálních rizik až po realizaci opatření k jejich eliminaci, a to formou preventivních opatření, pojištění, vytváření rezerv,
tvorbou havarijních plánů, apod.
Organizační složka v zahraničí
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
Skutečnosti, které nastaly po konci
rozvahového dne
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším
událostem, které by měly významný dopad na
účetní závěrku k 31. prosinci 2014.
Nedílnou součástí Výroční zprávy společnosti
je Zpráva o vztazích a Účetní závěrka.

V Praze, dne 19. června 2015

Představenstvo společnosti VIADRUS a.s.

Jitka Cechlová Komárková
Předsedkyně představenstva

Ing. Aleš Cechel
Člen představenstva
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