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Poslání a vize společnosti VIADRUS a.s.
POSLÁNÍ
VIADRUS jako český výrobce topenářské techniky s dlouhou tradicí vyvíjí, vyrábí
a distribuuje kvalitní výrobky s dlouholetou životností pro širokou veřejnost v tuzemsku
i zahraničí.

VIZE
Klademe důraz na pečlivý vývoj ekologických produktů, kvalitní výrobu a rozvoj
nejmodernějších procesních systémů napříč společností. Zároveň podporujeme své
zaměstnance v inovativním, podnikavém a na výkon orientovaném přístupu
a tím vytváříme úspěšnou budoucnost naší společnosti.
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Profil společnosti
Obchodní jméno:
IČ:
Sídlo:

VIADRUS a.s.
29 40 00 82
Bezručova 300, 735 81 Bohumín
www.viadrus.cz / www.viadrus.eu

Předmět činnosti:

Základní kapitál:

2 000 000 Kč

Způsob vzniku:
dne 1. 8. 2012, oddíl B, vložka 4512 odštěpením ze společnosti ŽDB GROUP a.s.
Struktura akcionářů:

Jediný akcionář je společnost Bonatrans Group Holding B.V.

Představenstvo:

Jitka Cechlová Komárková, předsedkyně
Ing. Aleš Cechel, místopředseda
Ing. Robert Vančata, člen

Dozorčí rada:

Ing. Petra Říhová, předsedkyně
JUDr. Jan Drábek, místopředseda
Mgr. Jan Kukačka, člen

Management společnosti
Generální ředitel:
Výrobní ředitel:
Personální ředitelka:

www.viadrus.cz

Ing. Roman Halaška
Ing. Boris Šlapota
Bc. Zdeněk Dziadzio
Ing. Yvona Luňáčková
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Úvodní slovo generálního ředitele

Rok 2016 byl pro společnost VIADRUS a.s. rokem
nových výrobků, ale také rokem nových strategií na
našich trzích.
Při hodnocení loňského roku musím konstatovat, že si
společnost prošla zejména v oblasti topenářské techniky náročným obdobím, v němž bylo nutné reagovat na dále se zvyšující legislativní nároky na výrobky
i na nelehkou situaci zejména na východních trzích.
Společnost se musela vyrovnat s určitým poklesem
tržeb, který se objevil v některých segmentech výrobků a v určitých regionech, zejména na Ukrajině
a v Rusku v souvislosti s tamní ekonomickou a politickou situací.
Na druhé straně v jiných teritoriích jako např. na polském trhu se nám díky uskutečněné změně v obchodní strategii podařilo navzdory podprůměrnému
počátku roku vyrovnat výsledky předchozího roku
a zároveň nastartovat s řadou nových partnerů slušný
potenciál růstu prodejů do příštích let. S potěšením pak mohu konstatovat, že na českém a slovenském
trhu se nám daří dosahovat tradičně dobrých rostoucích výsledků, mj. s ohledem na velmi dobrou odezvu
na výrobky VIADRUS v rámci probíhajících dotačních
programů i mimo ně.
Rozšířením portfolia designových litinových radiátorů, neustálým hledáním nových partnerů v západní
Evropě i jinde a prohlubováním spolupráce s těmi
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stávajícími, se nám v segmentu radiátorů podařilo
v loňském roce dosáhnout rekordního obratu prodejů.
Za jeden z nejúspěšnějších počinů roku 2016 považuji
dokončení vývoje, certifikaci a uvedení na trh jedinečného automatického litinového kotle VIADRUS A3C
Jde o jediný český litinový automat v 5. emisní třídě,
který zároveň splňuje náročné podmínky tzv. ekodesignu. Jsem přesvědčen o tom, že jsme zde výjimečným způsobem spojili dlouhou životnost, kvalitu
a komfort obsluhy pro zákazníka. Také mě velmi těší,
že se kotel Hercules U32, který jakožto jediný litinový,
ručně přikládaný, bezelektrický kotel na tuhá paliva, splňuje pro spalování hnědého i černého uhlí 5. emisní
třídu a tím podmínky ekodesignu, se úspěšně podařilo na trhu etablovat a získat nemalý tržní podíl
v celé EU. Díky této přednosti byl o tento kotel zájem
u zákazníků také bez využití kotlíkové dotace, ačkoli
v ní byl zařazen.
Jsem rád, že se nám daří kromě tradičních kotlů na
tuhá paliva, zdokonalovat také naše portfolio plynových kotlů. V roce 2016 jsme uvedli na trh závěsný
kondenzační kotel VIADRUS K5, který díky své řídicí
jednotce umožňuje spolupráci s alternativními zdroji
tepla jako je kotel na biomasu nebo solární systém
či tepelné čerpadlo a také jednoduché zapojení více
kotlů do kaskády. Hlavní předností je pak to, že kotel lze propojit se sofistikovaným systémem Siemens
Synco living a vytvořit tak inteligentní dům s řízením
spotřeby energií, zapojením klimatizace, venkovních
rolet apod.
V uplynulém roce jsme realizovali také řadu investic
ve výši přesahující 100 mil. Kč, z nichž nejvýznamnější je uvedení do provozu nové linky na opracování
a montáž radiátorových baterií.
Pevně věřím, že v následujících letech navážeme na
pozitivní trendy, které jsme v loňském roce nastartovali, a zároveň se nám podaří vylepšit výsledky tam,
kde se z objektivních příčin dařilo méně.

Ing. Roman Halaška
Generální ředitel
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Vybrané události roku 2016

březen

Účast na MCE Miláno prestižní mezinárodní výstava topenářské techniky v Itálii

duben

Instalacje Poznaň první účast na veletrhu zaměřeném na topenářskou techniku v Polsku

květen

Otevření nového showroomu VIADRUS v Jindřichově Hradci

srpen

Zahájení zkušebního provozu nové linky na opracování a montáž radiátorových baterií
Společnost VIADRUS navštívil hejtman Moravskoslezského kraje u příležitosti vyhlášení
kotlíkových dotací

září

Byl prodán tisící kotel Hercules U32

říjen

Obchodně společenské setkání se 100 nejvýznamnějšími partnery na Slovensku

listopad

Uvedení na trh prvního českého litinového automatického kotle VIADRUS A3C
v ekodesignu
Návštěva ministra průmyslu a obchodu společnosti VIADRUS, který si prohlédl výrobu
i produktové portfolio
Zahájení sériové výroby nového typu radiátorů s názvem WINDSOR

www.viadrus.cz
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku
5.1 Vybrané obchodní a ekonomické výsledky
V roce 2016 dosáhla společnost VIADRUS a.s. na
celkové tržby ve výši 1 539 mil. Kč (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, za prodej zboží a tržby
za prodej materiálu), z toho topenářská technika činila 946,3 mil. Kč. Celkem se v roce 2016 prodalo ve
všech zájmových teritoriích 46 276 ks kotlů.
V uplynulém roce společnost prošla zejména v oblasti topenářské techniky zatím jedním z nejtěžších roků,
který pro ni znamenal určitý pokles tržeb. Nicméně pozitivní je, že pokles nebyl plošný, ale týkal se pouze některých segmentů výrobků a také jen určitých regionů.
Nejvíce se to projevilo především na východních trzích
a to zejména na Ukrajině, kde díky současné ekonomické situaci meziročně poklesl celý ukrajinský trh
prodeje kotlů na pevná paliva o 77 %, a ani nárůst tržního podílu společnosti VIADRUS a.s. nemohl zvrátit
absolutní propad. Totéž se především díky ekonomickým sankcím projevilo také na ruském trhu.
Pokles prodeje kotlů na východních trzích zapříčinil
také nižší odbyt v zakázkových topenářských odlitcích
u zákazníků VIADRUSu, kteří se rovněž na tyto trhy
v topenářské technice orientují.
I přes počáteční těžkou situaci na polském trhu, kde docházelo k poměrně razantní změně obchodní strategie,
se podařilo vyrovnat dobrý výsledek tržeb roku 2015
a v roce 2017 již očekáváme další nárůst. Tuzemský

trh jako tradičně zaznamenal dobré výsledky s mírným
nárůstem, ačkoli se zde VIADRUS vyrovnával s poněkud nerovnými podmínkami v rámci vyhlášených Kotlíkových dotací. Přesto zaznamenávají na českém
a slovenském trhu výrobky VIADRUS dlouhodobě
dobré výsledky.
Pozitivní rostoucí trend v tržbách se projevil také
v prodeji litinových radiátorů, a to zejména na trzích
v Severní Africe, Velké Británii a Itálii. Prodej radiátorů
tvoří z celkových tržeb společnosti cca 15 % a do budoucna lze očekávat, že ještě poroste. V loňském roce
společnost VIADRUS a.s. prodala přes 1 100 000 ks
radiátorových článků ve všech svých zájmových
teritoriích.
Rovněž atmosférické stacionární plynové kotle splňující
nejpřísnější podmínky tzv. ekodesignu byly v loňském
roce velmi oblíbené u našich zákazníků a to zejména
díky kvalitě a dlouhodobé životnosti, které tyto výrobky
vykazují.
I přes některé výše uvedené nepříznivé skutečnosti se
v roce 2016 podařilo udržet kladný hospodářský výsledek a hodnota EBITDy (provozní zisk před zdaněním
a odpisy) za rok 2016 dosáhla výše 99,4 mil. Kč.
Věříme, že adekvátní opatření, z nichž některá byla
již přijata či započata v roce 2016 přispějí k návratu
k rostoucím trendům finančních výsledků.

Rozložení tržeb v rámci jednotlivých výrobkových skupin

Kotle na pevná paliva 45 %

Plynové kotle 2 %

Recyklace 17 %

Radiátory 15 %

SONK 5 %
OEM 14 %
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5.2 Výzkum, vývoj a investiční akce
Rok 2016 byl ve znamení nových výrobků a rozšiřování produktového portfolia o produkty nové,
ekologické, splňující nejpřísnější požadavky jak 5. emisní třídy, tak ekodesignu.
V segmentu tuhých paliv se podařilo dokončit vývoj
a certifikaci jediného českého litinového automatického kotle splňujícího ekodesign s názvem
VIADRUS A3C, který byl rovněž zaregistrován do
kotlíkových dotací. Svým způsobem je to výrobek
jedinečný a nabízí zákazníkům spojení tradiční dlouhotrvající litiny s komfortem automatického přikládání
a zároveň možností ovládat kotel přes internet nebo
mobilní telefon.
Automatické kotle ryze na biomasu jsme rozšířili
o výrobky VIADRUS A0C a VIADRUS A2C, které
nabízejí moderní a ekologické řešení topení peletami
v 5. emisní třídě. Tyto kotle jsou rovněž připraveny
pro další vlny kotlíkových dotací, které budou vyhlášeny v roce 2017 i 2018. Pro prodej na zahraničních
trzích proběhla u kotle A2C také certifikace BAFA1.
Pokračujeme však také v inovacích u stávajících projektů, konkrétně rozšiřujeme výkonové řady u kotle
Hercules U32 do vyšších výkonů a i v těchto výkonech splňují nejvyšší emisní třídy u vybraných paliv.
V plynových kotlích se podařilo rozšířit výrobkové
portfolio o sofistikovaný nástěnný kondenzační
kotel VIADRUS K5 s integrovaným zásobníkem teplé vody, který lze propojit se systémem Siemens Synco living vytvořit tzv. inteligentní dům. Samozřejmostí
je energetický štítek A.

V loňském roce jsme rovněž úspěšně rozšířili portfolio designových retro radiátorů o nových produkt
s názvem Windsor, který zaznamenal takřka okamžitě
pozitivní odezvu na řadě evropských trhů.
Do budoucna se pracuje také na rozšíření linie oceloplechových výrobků a zároveň na rozšíření řady krbových
kamen. Na konci roku byly zkonstruovány první prototypy kamen nazvané Medano a Samana.
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. Výrobky jsou zkoušeny ve vlastní zkušebně, která je vybavena zařízeními pro kontinuální měření emisí
a kvality spalování. Certifikace pak probíhá ve státním
renomovaném Strojírenském zkušebním ústavu
v Brně.
S novými výrobky a jejich výzkumem a vývojem souvisí také nezbytné investice do nových linek, obnovy
a modernizace. V roce 2016 společnost VIADRUS a.s.
proinvestovala celkem 133,8 mil. Kč.
Investiční akce byly zaměřeny na zefektivnění výroby,
např. jsme v říjnu loňského roku zahájili zkušební provoz
nové linky na opracování a montáž radiátorových baterií. Také byla započata realizace modernizace linky povrchové úpravy radiátorů a kotlů s termínem dokončení
v roce 2017.
Dále byly realizovány nutné úpravy pro možnost rozšíření výroby oceloplechových kotlů a krbových kamen,
konkrétně rozšíření svařovny a realizace montážní linky.

BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, označení speciální certifikace deklarující ekologičnost
spalovacích zařízení zejména v německy mluvících zemích
1)

www.viadrus.cz
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5.3 Zaměstnanci
VIADRUS a.s. patří k nejvýznamnějším a také největším
zaměstnavatelům v Moravskoslezském kraji.
K 31. prosinci roku 2016 ve společnosti pracovalo celkem 842 zaměstnanců. Díky specifickému oboru své
činnosti zaměstnáváme cca 80 % mužů a 20 % žen.
Ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou pro naše zaměstnance uskutečňujeme rekondiční pobyty a také každoročně tradičně pořádáme
velmi oblíbený sportovní den.
Úspěšně také pokračujeme v realizaci odborných praxí
a to jak na úseku výroby, tak obchodu. Spolupracujeme jak se středními školami zaměřenými na technické
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obory, tak také univerzitami, odkud zapojujeme studenty do praktických činností, se kterými se mohou
po svém absolutoriu setkat. Rovněž spolupracujeme
s vysokými školami na tvorbě bakalářských a diplomových prací.
Neustále se snažíme zdokonalovat systém prémiových
ukazatelů, aby byli zaměstnanci vhodně motivováni
k lepším výkonům při své práci. Rovněž podporujeme
jejich iniciativu, samostatnost a schopnost přinášet nové
a zlepšující návrhy či náměty, jak ve své práci, tak napříč společností.

5.4 Kvalita a ekologie
Ve VIADRUS a.s. je zaveden integrovaný systém managementu kvality a environmentálního managementu. Jsme držiteli certifikátu EN ISO 9001:2008
a EN ISO 14001:2004. Systém managementu kvality
a environmentální management je pravidelně certifikován nezávislou a mezinárodně uznávanou společností
TÜV NORD CERT (Německo).
VIADRUS a.s. respektuje zájmy zákazníků a ostatních
zainteresovaných stran ve výzkumu a vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu a služeb VIADRUS
a zároveň trvale zvyšuje kvalitu výrobků a dodržování i zdokonalování ochrany životního
a pracovního prostředí v souladu s požadavky
právních předpisů.
Problematice životního prostředí je ve společnosti
VIADRUS a.s. věnována náležitá pozornost. Všechna zařízení jsou provozována na základě aktuálně
platných povolení dle legislativy životního prostředí.
Všechny zdroje produkující tuhé znečišťující látky jsou
odsávány pomocí suchých tkaninových filtrů CIPRES,
které mají účinnost filtrace 99 %. Tímto je udržován nízký trend produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší. U všech zdrojů znečišťování ovzduší jsou pravidelně
plněny emisní limity. Nejinak tomu bylo i v roce 2016.

www.viadrus.cz

Odpadní vody jsou ze společnosti odváděny jednotnou stokovou kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod
společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s. Jakost odpadní vody je kontrolována prováděním pravidelných
rozborů v souladu s kanalizačním řádem. V roce 2016
nedošlo k překročení u žádného ze sledovaných
ukazatelů.
S chemickými látkami a směsmi je nakládáno tak, aby
byly co nejvíce eliminovány nepříznivé účinky na zdraví
pracovníků a bylo co nejvíce eliminováno možné znečištění podzemní vody a půdy.
V roce 2016 společnost VIADRUS a.s. nezpůsobila
žádnou havarijní situaci, která by měla za následek
zhoršení či ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod.
S odpady je nakládáno v souladu s platnou legislativou,
přičemž je dbáno především na zhodnocování a recyklaci vzniklých odpadů. Ve společnosti je zaveden
důsledný systém třídění všech složek odpadů, ty jsou
dále předávány pouze odborným firmám s patřičným
oprávněním k nakládání s odpady.
VIADRUS a.s. je zapojen do systému sdruženého
plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů
z obalů, který zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s.
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Závěr
Našim cílem je permanentní rozšiřování výrobkového portfolia a prohlubování jeho kvality, aby byl VIADRUS i nadále
špičkovým a konkurenceschopným výrobcem a inovátorem v odvětví topenářské techniky.
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.

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 2016.

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.

V Praze, dne 27. 4. 2017
Představenstvo společnosti VIADRUS a.s.

Jitka Cechlová Komárková
Předsedkyně představenstva

Ing. Aleš Cechel
Místopředseda představenstva

Ing. Robert Vančata
Člen představenstva
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