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1. Základní údaje o společnosti
Obchodní jméno:
IČ:
Sídlo:

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

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.

Předmět činnosti:

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

Základní kapitál:

2 000 000 Kč

Struktura akcionářů: Jediný akcionář je společnost Bonatrans Group Holding B.V.
Orgány společnosti k 31.12.2017
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

Ing. Petr Teichmann, Ph.D.

Ekonomický ředitel

Ing. Jan Zaškolný, MBA

Obchodní ředitel

Ing. Boris Šlapota

Personální ředitelka

Ing. Petra Říhová

Ředitel obslužných závodů

Ing. Zdeněk Dziadzio
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2. Významné události roku 2017

Leden 2017
Prezentovali jsme se na tradičně úspěšné výstavě INFOTHERMA v Ostravě. Kotel VIADRUS A3C
obdržel cenu za TOP výrobek výstavy a stal se vlajkovou lodí pro další vlnu kotlíkových dotací.

Květen 2017
Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák si prohlédl náš provoz a diskutoval s managementem
společnosti o očekávané 2. výzvě kotlíkových dotací, energetické politice na úrovní EU, České republiky
i kraje, budoucnosti topenářské techniky a také předpokládaných trendech v této oblasti.

Červen 2017
Připravili jsme setkání v Šiklově mlýně pro 100 nejvýznamnější prodejců v České republice, které
tradičně pořádáme v liché roky a kde jsme našim partnerům představili vybrané novinky.

Červen 2017
Slavnostně jsme otevřeli nový showroom VIADRUS v Karlových Varech. Vystavujeme zde celé
produktové portfolio naší společnosti. Rozšiřujeme tak počet míst, kde si naši zákazníci mohou naše
výrobky prohlédnout.

Srpen 2017
Zúčastnili jsme se výstavy Země živitelka; tohoto veletrhu se každoročně účastní během 6 výstavních
dnů desetitisíce návštěvníků. Zájem projevují především o kotle na biomasu resp. naše peletové kotle.

Září 2017
Připravili jsme speciální akci pro zájemce o kotlíkovou dotaci ve všech našich showroomech s názvem
Den s kotlíkovými dotacemi. O poradenství byl velký zájem. Návštěvníci obdrželi veškeré informace,
které potřebovali, individuálně se jim věnovali naši obchodní zástupci.

Prosinec 2017
Pouze do konce roku 2017 jsme mohli na českém trhu prodávat kotle splňující 3. emisní třídu a zároveň
přestavbové sady, které kotle přestaví na kotel splňující 3. emisní třídu. Od začátku roku 2017 jsme tak
našim zákazníkům, kteří si v minulosti koupili kotel VIADRUS 1. a 2. emisní třídy posílali konkrétně
adresované dopisy s touto informací a nabídkou nových ekologických kotlů.
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3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku
3.1 Vybrané obchodní a ekonomické výsledky
V roce 2017 společnost VIADRUS a.s. dosáhla
tržeb v celkové hodnotě 1 491 mil. Kč (tržby za
prodej vlastních výrobků a služeb, za prodej
zboží a tržby za prodej materiálu), z toho činila
topenářská technika cca 2/3.

naprosto opačný, a to konkrétně směřující
k plynovým kotlů a tepelným čerpadlům. I přes
tuto skutečnost tvořil český a slovenský trh
v loňském roce cca 40% objemu prodejů
topenářské techniky.

Výraznější změny v prodejích jsme zaznamenali
především u radiátorů, což bylo zapříčiněno
zejména výpadky na trzích severní Afriky
a Blízkého východu. Severní Afrika se potýkala
s dlouhodobými problémy s platbami kvůli
restrikcím uvaleným na tamních trzích na
dovážené výrobky. Celkový pokles v prodejích
radiátorů tak činil zhruba 36%.

U zakázkové výroby jsme zejména v sortimentu
kotlových článků a kotlových těles zaznamenali
mírný nárůst prodejů oproti předchozím
obdobím.
Pozitivním výsledkem je nárůst celkového počtu
všech prodaných kotlů, který v roce 2017 činil
celkem 47 811 ks, což je zhruba o 1 500 ks více
než v roce předchozím.

Uvedené výpadky se však podařilo nahradit na
trzích Německa a Rakouska, kde se postupně
stáváme etablovaným dodavatelem především
kotlů na tuhá paliva. Tradičně se nám dařilo
dosáhnout
meziročně
lepších
výsledků
v Rumunsku a velmi mírné oživení pozorujeme
na východních trzích, konkrétně na Ukrajině
a v Rusku.

Na sklonku loňského roku také došlo k odprodeji
provozu Recyklace, který nekorespondoval se
stěžejní činností společnosti VIADRUS a.s.
Odprodejem tohoto provozu se tak může
společnost soustředit na svůj hlavní výrobní
program, posunout kvalitativně výše ve svých
finálních produktech a být na trhu více
konkurenceschopná.

Na trhu kondenzační techniky jsme pozorovali
pokles, a to zejména díky kotlíkovým dotacím
v ČR, protože první vlna dotací byla zaměřena
především na kotle na tuhá paliva. Naproti tomu
u druhé vlny kotlíkových dotací se očekává trend

Hodnota EBITDy (provozní zisk před zdaněním
a odpisy) za rok 2017 dosáhla výše 75 mil. Kč.

Graf vývoje prodeje všech typů kotlů v letech 2014 – 2017
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3.2 Výzkum a vývoj nových produktů a změny stávajícího portfolia
Výzkum a vývoj nových produktů je nedílnou
součástí naší společnosti. Dle přání našich
zákazníků a zpřísňující se ekologické legislativy
provádíme inovace a úpravy stávajících
produktů tak, aby splňovaly jak náročné
požadavky na ekologii, tak na komfort obsluhy
a
nejrůznější
sofistikovaná
zákaznická
očekávání.

což umožňuje prodávat tyto kotle s možností
využití dotačních programů v Německu, které
patří mezi nejnáročnější trhy.
Pokračujeme také v inovacích u stávajících
projektů, konkrétně rozšiřujeme výkonové řady
u kotle Hercules U32, kde 5 a 7 čl. velikost
byla doplněna o 6 čl. velikost. Ta umožňuje
přesnější přizpůsobení kotle otopnému
systému. I v těchto výkonech splňují kotle
nejvyšší emisní třídy pro stanovená paliva
a samozřejmě i požadavky na ecodesign.

V segmentu tuhých paliv jsme provedli dílčí
úpravy kotle VIADRUS A3C, který je svým
způsobem
jedinečným
kotlem
splňující
požadavky ekodesignu a kotlíkových dotací.
Tento plně automatický litinový kotel lze ovládat
přes internet nebo mobilní telefon.

Do sériové výroby byla předána peletová kamna
AGURO a krbová kamna ECHEDO, která díky
svým parametrům a široké škále designů jistě
najdou uplatnění v domácnostech, které
vyžadují vysoký stupeň využití otopného tělesa.

Dále jsme podstoupili recertifikaci původní
konstrukce kotle HERCULES DUO, který byl
nabízen ještě v období, kdy nebyl kladen důraz
na ekologický provoz, a byl tak zařazen pouze
do 1. a 2. třídy. Zákazníkům jsme vyšli vstříc
a po doplnění ekologizujících komponent lze
tento kotel používat i po roce 2022. Zákazníci,
kteří mají zakoupené naše výrobky, se tak
nemusí obávat, že je budou muset vyměnit za
zcela jiná zařízení.

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 v renomovaném státním Strojírenském
zkušebním ústavu v Brně.

V oblasti kotlů na biomasu se nám podařilo
konstrukčně upravit kotel VIADRUS A0C tak,
aby splňoval nejenom požadavky 5. třídy, ale
i BAFA1,

1

BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
označení speciální certifikace deklarující ekologičnost
spalovacích zařízení zejména v německy mluvících zemích
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3.3 Zaměstnanci
K 31. prosinci roku 2017 ve společnosti
pracovalo celkem 578 zaměstnanců, z toho 455
v dělnických profesích.

Ve spolupráci se zaměstnanci zlepšujeme
vnitřní procesy a zvyšujeme produktivitu práce.
Pomocí kampaňovité výroby realizujeme
efektivnější výrobu i produktivnější systém
práce.

Ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní
pojišťovnou
pro
naše
zaměstnance
uskutečňujeme rekondiční pobyty.

Úspěšně
také
pokračujeme
v realizaci
odborných praxí, a to jak na úseku výroby, tak
obchodu. Spolupracujeme jak se středními
školami zaměřenými na technické obory, tak
s univerzitami. Zapojujeme tak 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.
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3.4 Management kvality a životního prostředí
Naším cílem je dlouhodobé plnění zájmů
zákazníků
a
ostatních
relevantních
zainteresovaných
stran
ohledně
celého
sortimentu výrobků a služeb VIADRUS. Cíle
a úkoly v QMS a EMS zaručují trvalé zvyšování
kvality výrobků i dodržování a zdokonalování
ochrany životního a pracovního prostředí
v souladu s požadavky právních předpisů
a ostatními závaznými požadavky.

Dále je ve společnosti zaveden důsledný systém
třídění všech složek odpadů. Odpady jsou
předávány odborným firmám s příslušnými
oprávněními k nakládání s odpady.
VIADRUS a.s. je dlouhodobě zapojen do
systému sdruženého plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadů z obalů, které zajišťuje
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s.
Zdroje produkující tuhé znečišťující látky jsou
odsávány pomocí suchých tkaninových filtrů
CIPRES, které mají účinnost filtrace 99%. Tímto
udržujeme nízkou úroveň emisí znečišťujících
látek do ovzduší.

Ve VIADRUS a.s. je zaveden integrovaný
systém
managementu
kvality
a
environmentálního
managementu.
Společnost je držitelem certifikátu EN ISO
9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Odpadní vody jsou ze společnosti odváděny
jednotnou stokovou kanalizační sítí na čistírnu
odpadních vod společnosti MS UTILITIES &
SERVICES a.s. Kvalita odpadní vody je
kontrolována prováděním pravidelných rozborů
v souladu s kanalizačním řádem.

Systém managementu kvality a environmentální
management
je
pravidelně
certifikován
nezávislou
a
mezinárodně
uznávanou
společností TÜV NORD CERT.
Problematice životního prostředí je ve
společnosti VIADRUS a. s. věnována náležitá
pozornost.

V loňském roce nedošlo k překročení žádného
ze sledovaných ukazatelů emisí, všechny zdroje
pravidelně plní emisní limity; ve společnosti
VIADRUS a.s. nedošlo v roce 2017 k žádné
havarijní situaci.

S odpady nakládáme dle platné legislativy,
především dbáme na jejich zhodnocování
a recyklaci.
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4. Závěr
Našim cílem je nadále klást důraz na
prozákaznicky orientovanou společnost, která je
konkurenceschopným
výrobcem
v odvětví
topenářské techniky. VIADRUS a.s. si zároveň
klade nemalé cíle v oblasti efektivity výroby
i všech dalších souvisejících procesů.

preventivních opatření, pojištění, vytváření
rezerv, tvorbou havarijních plánů, apod.

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

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 2017.

Organizační složka v zahraničí
Společnost
nemá
organizační
v zahraničí.

složku

V Praze, dne

Představenstvo společnosti VIADRUS a.s.

Jitka Cechlová Komárková
Předsedkyně představenstva

Ing. Aleš Cechel
Místopředseda představenstva

Ing. Robert Vančata
Člen představenstva
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