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Strojírny Cheb a.s.
Podhradská 5
350 02 Cheb

Historie spoleþnosti
Strojírny Cheb, a.s. (dĜíve výrobní divize Cheb)
vznikla jako dceĜiná spoleþnost
Sokolovských strojíren k 2. 3. 2009. Základním výrobním zamČĜením byly na opravy dĤlních
strojĤ a velkostrojĤ, vozĤ a lžícových rypadel. Technologickým dovybavením se spoleþnost
více zamČĜuje na výrobu þástí strojĤ a technologii zpracování.

Organizaþní struktura spoleþnosti
v roce 2013
Organizaþní schéma
VALNÁ HROMADA

Dozorþí rada

PĜedstavenstvo

ěeditel a.s.

Výrobní úsek

ObchodnČ
ekonomický útvar

Technický úsek
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PĜedstavenstvo akciové spoleþnosti
PĜedseda pĜedstavenstva:

Ing. Karel PištČj

Ĝeditel Strojíren Cheb a. s.

ýlen pĜedstavenstva:

Vladimír RĤžiþka

ýlen pĜedstavenstva:

Ing. Josef Šiška

Dozorþí rada akciové spoleþnosti
PĜedseda:

Iveta Jelínková,

Oloví – Studenec 5

ýlenové:

Milan ýonka
Ing. Pavel Volek

Cheb, Lesní 32
Cheb, V Lipách 1963/11
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Zpráva pĜedstavenstva a vrcholového vedení o
podnikatelské þinnosti

PĜedstavenstvo a vrcholové vedení vytváĜelo podmínky pro podnikatelkou þinnost
spoleþností. ZajišĢovalo rozhodující zakázky a dostateþné zdroje pro financování jejich
podnikatelské þinnosti.
Strategie rozvoje spoleþnosti byla zamČĜena na udržení konkurenceschopnosti
získávání nových zakázek a nových segmentĤ trhu.
Velká pozornost byla vČnována zkvalitĖování zamČstnanecké struktury a výbČru
vhodných Ĝídicích pracovníkĤ.
DĤslednČ byly sledovány a vyhodnocovány veškeré náklady.

-

Spoleþnost zajistila realizaci zejména:
4 ks sací kanál GT13
6 ks sací kanál GT26
3 ks redleru
242 lžic
4 korby pro solné doly
prodloužení pasové dopravy L 96
3 ks velké svaĜence (cca 20 t/ks) jako základové rámy pro lisy
2 tubusy (15 m) pro vČtrnou elektrárnu
4 ložiska pro kulové mlýny (prĤm. 4 m)

Prioritou bylo využívání výrobních prostĜedkĤ , pĜedevším technologického vybavení,
kvalifikované pracovní síly a technického potenciálu spoleþnosti.
Pokraþovala modernizace technologie spalování kotelny spoleþnosti
Pozornost spoleþnosti byla trvale orientována na zajištČní ochrany životního prostĜedí
a zajištČní výrobního procesu tak, aby mČl minimální dopad na pracovní a životní prostĜedí.
Spoleþnost pokraþovala v restrukturalizaci. Byla snížena administrativní nároþnost
a vylouþeny neefektivní náklady. DĤslednČ byly sledovány pohledávky a okamžitČ Ĝešeny
pĜípadné pohledávky po lhĤtČ splatnosti a to i právní cestou.
Vrcholové vedení vČnovalo trvalou pozornost vzdČlávání pracovníkĤ a upevĖování
podnikové kultury.
Pokraþovala investice k výmČnČ stávajícího nevyhovujícího informaþního systému za
nový, vþetnČ þásteþné obnovy poþítaþového vybavení a pĜíslušenství.
Ke zproduktivnČní výrobního procesu bylo pĜestČhováno stĜedisko pĜípravny materiálu
do hlavní výrobní haly.
Pro zvČtšení rozsahu velikosti tryskaného výrobku byl upraven tryskací box ARC-H.
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Podnikatelský zámČr pro rok 2014
Podnikatelský zámČr spoleþnosti pro rok 2014 vychází ze strategie a cílĤ spoleþnosti
pĜijatých vrcholovým vedením do roku 2013 a doplnČných o aktuální úkoly vyplývajících
z vnČjších ekonomických vztahĤ.
Strategie rozvoje spoleþnosti je zamČĜena pĜedevším na udržení konkurenceschopnosti
a získání zakázek, které zajistí financování potĜeb spoleþnosti a udržení zamČstnanecké
struktury do dalšího období.
Ve struktuĜe zakázek bude spoleþnost nadále usilovat o získávání zakázek v regionu ,
v oblasti energetiky a uhelného prĤmyslu. Více se zamČĜí na získání zakázek v zahraniþí,
pĜedevším od velkých spoleþností. Dále se zamČĜí na technicky nároþnČjší výrobu s jakostním
materiálem a vyšší pĜidanou hodnotou.

Spoleþnost se zamČĜí pĜedevším na
-

-

další zkvalitĖování zamČstnanecké struktury, získávání a výbČr vhodných
pracovníkĤ, náhrad za pracovníky odcházející do dĤchodu a stabilizaci
strategických pracovníkĤ
využití technologického vybavení, technického potenciálu a kvalifikované
pracovní síly ke zvýšení konkurenceschopnosti spoleþnosti
zajištČní dostateþných zdrojĤ a úþinné sledování finanþních tokĤ
udržení si postavení rozhodujícího regionálního dodavatele generálních oprav
technologie zpracovávání uhlí
zajišĢování zakázek pĜinášejících zisk
zajištČní nové výrobní náplnČ orientované na ekologické výrobky
pokraþování v aktivitách v oblasti ochrany životního prostĜedí
motivaci pracovníkĤ k technickým inovacím a snižování nákladĤ
zkvalitnČní technických podkladĤ
využívání všech nevyužívaných budov a prostor
udržení úrovnČ jakosti výroby a neustálé zlepšování v souladu se strategií
spoleþnosti na další období
zvyšování produktivity práce a snižování režijních nákladĤ
upevĖování podnikové kultury
zajišĢování investic do strojĤ a potĜebných technologií
dokonþit modernizaci technologie spalování v kotelnČ spoleþnosti za úþelem
zvýšení úþinnosti spalování a snížení emisí a ohĜevu teplé vody
vybudovat pracovištČ pro zavedení nové výroby – opracování železniþních kol a
lisování dvojkolí
zabezpeþit provedení þásteþné opravy a modernizaci WD 160 B, tryskaþe
TTP 1,6 F a tryskacího boxu ARC-H
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2013
(dle § 82 a násl. zákona þ. 90/2012 Sb., o obchodních spoleþnostech a družstvech)

Údaje ke spoleþnosti:

Strojírny Cheb, a.s.
se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSý: 350 02
IýO: 280 51 025
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,
vložka 1483
jediným akcionáĜem je spoleþnost Sokolovské strojírny, a.s., se sídlem: Chebská
2096, Sokolov, IýO: 453 59 105

Ovládající osoba:

Sokolovské strojírny a.s.
se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, PSý: 356 01
IýO: 453 59 105
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,
vložka 192

ProstĜedky ovládaní:

obchodní spoleþnost Sokolovské strojírny a.s. jako ovládající osoba je jediným
akcionáĜem spoleþnosti Strojírny Cheb, a.s.

Struktura vztahĤ:

1.

Sostroj a.s.
se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, PSý: 356 01
IýO: 280 51 661
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle
B, vložka 1484
uvedené platilo do data 10. prosince 2013

2.

ZMA, a.s. (v úpadku)
se sídlem: MoĜíþovská 265, Ostrov, PSý: 362 01
IýO: 453 57 048
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle
B, vložka 193

3.

ŠtČrkopísky Milhostov, spol. s r.o.
se sídlem: J. K. Tyla 275, Sokolov, PSý: 356 01
IýO: 626 18 903
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle
C, vložka 6069

4.

Plynostav Pardubice holding akciová spoleþnost
se sídlem: MotoristĤ 24, Pardubice, PSý: 530 06
IýO: 465 50 496
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddíle B, vložka 655
uvedené platilo pouze do data 9. ledna 2013

5.

Plynostav – regulace plynu, a.s. (v úpadku)
se sídlem: Nádražní 641, Rosice, Pardubice, PSý: 533 51
IýO: 474 72 499
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddíle B, vložka 2391
uvedené platilo pouze do data 9. ledna 2013

6.

SEý REKREACE, a.s.
se sídlem: Seþ 526, PSý: 538 07
IýO: 288 11 968
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddíle B, vložka 2970
uvedené platilo pouze do data 9. ledna 2013
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podkladem pro stanovení ostatních propojených osob se stalo zejména
písemné sdČlení spoleþnosti Sokolovské strojírny, a.s. ze dne 20. února 2014
Termín a místo projednání:

dne 27. bĜezna 2014 na zasedání pĜedstavenstva spoleþnosti Strojírny Cheb,
a.s. v sídle spoleþnosti na adrese Podhradská 5, Cheb

Datum zpracování:

4. dubna 2014

Posuzované období:

1. ledna 2013 až 31. prosince 2013

Obsah zprávy:

1.

2.
3.
1.

PĜehled jednání uþinČných v posledním úþetním období, která byla uþinČna
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které se
týkalo majetku pĜesahujícího 10% vlastního kapitálu spoleþnosti zjištČného
podle poslední úþetní závČrky
PĜehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a
mezi osobami ovládanými v roce 2013
Vzniklá újma spoleþnosti v roce 2013 a posouzení jejího vyrovnání

Jednání uþinČná spoleþností v posledním úþetním období, která byla uþinČna na popud nebo
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které se týkalo majetku pĜesahujícího 10%
vlastního kapitálu spoleþnosti zjištČného podle poslední úþetní závČrky
V úþetním období roku 2013 nebylo mezi spoleþností Strojírny Cheb, a.s. uþinČno na popud nebo v zájmu
spoleþnosti Sokolovské strojírny a.s. nebo jí ovládaných osob, žádné jednání, které by se týkalo majetku
pĜesahujícího 10% vlastního kapitálu spoleþnosti Strojírny Cheb, a.s. zjištČného podle poslední úþetní
závČrky.

2.

Smlouvy mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou v roce 2013
V úþetním období roku 2013 byly mezi obchodní spoleþností Strojírny Cheb, a.s. a jí ovládající osobou nebo
spoleþností Strojírny Cheb, a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavĜeny následující
smlouvy:
Sokolovské strojírny a.s.
Mezi spoleþností Strojírny Cheb, a.s. a spoleþností Sokolovské strojírny a.s.
nebyly v roce 2013 uzavĜeny žádné smluvní vztahy.
Sostroj, a.s.
Mezi spoleþností Strojírny Cheb, a.s. a spoleþností Sostroj, a.s. byla dne 11. listopadu 2013 uzavĜena
smlouva o pĤjþce, na základČ které poskytla spoleþnost Strojírny Cheb a.s. spoleþnosti Sostroj, a.s.
pĤjþku ve výši 8.000.000,- Kþ.

ZMA, a.s. (v úpadku)
Mezi spoleþností Strojírny Cheb, a.s. a spoleþností ZMA, a.s. (v úpadku) nebyly v roce 2013 uzavĜeny
žádné smluvní vztahy.

ŠtČrkopísky Milhostov, spol. s r.o.
Mezi spoleþností Strojírny Cheb, a.s. a spoleþností ŠtČrkopísky Milhostov, spol. s r.o. nebyly v roce 2013
uzavĜeny žádné smluvní vztahy.
Plynostav Pardubice holding akciová spoleþnost
Mezi spoleþností Strojírny Cheb, a.s. a spoleþností Plynostav Pardubice holding akciová spoleþnost
nebyly v roce 2013 uzavĜeny žádné smluvní vztahy.

8

Vývoj produkce vybraných výrobkĤ v letech 2012 – 2013 v tis. Kþ
Název výrobku

Rok

Rok

2013

2012

5 327

6 402

Všeobecná práce strojní povahy

51

6 149

Kovové konstrukce a jejich díly

48 510

46 813

Zvedací a dopravní zaĜízení

5 680

12 384

Koreþky,lopaty a drapáky a

7 789

14 612

Generální opravy železniþního vozového parku

0

0

Díly železniþních vozidel

0

1 734

46 376

0

Stavební a dĤlní stroje, instalace, opravy, údržba

Díly dĤlních strojĤ
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Struktura trhu
Postavení na trzích v tis. Kþ
Produkce pro:

2013

2012

Tuzemsko

98 014

71 323

Export pĜímý

21 533

20 650

119 547

91 937

PrĤmyslová
produkce
celkem

Struktura výkonĤ v tis. Kþ

Rok 2013

Rok 2012

Výroba zboží

113 733

88 094

Prodej služeb

1 703

1 581

Rozpracovaná výroba – zmČna
stavu
Aktivace vlastní výroby

1 890
2 221

2085
213

119 547

91 973

Celkem

Vývoz

Stát
PĜímý
Celkem

21 533

Vývoz 2013
NepĜímý
-

Celkem
21 533

PĜímý
20 650

Vývoz 2012
NepĜímý
-

Celkem
20 650
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Ekonomika spoleþnosti
Ekonomika spoleþnosti vychází z dlouhodobého strategického zámČru organizace
postaveného na plánování všech rozhodujících ukazatelĤ.
Plán zisku spoleþnosti pro rok 2013 byl stanoven ve výši 1 000 tis. Kþ. V hodnoceném období
byl dosažen hospodáĜský výsledek pĜed zdanČním ve výši 775 tis. Kþ. Celková produkce
prĤmyslových výrobkĤ a služeb za rok 2013 dosáhla 119 547 tis. Kþ, což je 24 % zvýšení
proti skuteþnosti roku 2012.
Celkový pĜepoþtený stav pracovníkĤ v roce 2013 byl 104 pracovníkĤ.
Mzdové náklady spoleþnosti za rok 2013 dosáhly þástky 24 689 tis. Kþ.
PĜidaná hodnota byla za rok 2013 ve výši 36 608 tis. Kþ.
V akciové spoleþnosti byla zavedena týdenní pracovní doba v délce 35,5 hodin.
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Finanþní situace
Akciová spoleþnost je schopna svým kapitálem i cizími zdroji profinancovat veškeré své
potĜeby. V hrazení závazkĤ dochází vlivem pohledávek po lhĤtČ splatnosti k þasovému
posunu v rozmezí 30 – 60dní.
V roce 2013 byl spoleþnosti poskytnut úvČr ve výši 35 000 tis. Kþ.
V roce 2013 byl spoleþnosti poskytnut kontokorentní úvČr ve výši 2 000 tis. Kþ. K 31.12.2013
není þerpán.
Objem závazkĤ, pohledávek a zásob v tis. Kþ :
Položka

2013

2012

Závazky z obchodního styku

8 511

14 373

Pohledávky z obchodního
styku

7 595

9 736

10 501

8 519

8 090

5 245

Zásoby celkem
Finanþní majetek

V roce 2013 þinil podíl pohledávek po lhĤtČ splatnosti na celkovém objemu pohledávek
37,42 %. V absolutní hodnotČ pohledávky po lhĤtČ splatnosti v roce 2013 2 842 tis. Kþ.
Co se týká zásob, tak materiálové zásoby se zvýšily oproti minulému roku o 1 982 tis. Kþ, což
pĜedstavuje zvýšení stavu nedokonþené výroby.
Všechny nové pohledávky po lhĤtČ splatnosti byly okamžitČ Ĝešeny s odbČratelem a byly
uhrazeny v dohodnutém termínu.
Finanþní situace spoleþnosti je stabilizovaná.
.
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RozdČlení zisku
Z roþní úþetní závČrky vyplývá zisk pĜed zdanČním za rok 2013 775 tis. Kþ. O rozdČlení
zisku bude rozhodnuto na zasedání valné hromady.
RozdČlení zisku z roku 2012

Položka
Zisk po zdanČní
PĜídČly fondĤm : rezervní fond
sociální fond
dividendy
NerozdČlený zisk

tis. Kþ
595
62
62
471
0

Návrh na rozdČlení zisku z roku 2013

Položka
Zisk po zdanČní
PĜídČly fondĤm : rezervní fond
sociální fond
NerozdČlený zisk

tis. Kþ
10
10
0
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Zpráva pĜedstavenstva o stavu majetku
Celková aktiva akciové spoleþnosti k 31. 12. 2013 þinila 254 270 tis. Kþ v poĜizovací
cenČ. Oproti roku 2012 se celková aktiva spoleþnosti zvýšila o 25 408 tis. Kþ.
Vývoj využití dlouhodobého hmotného majetku v akciové spoleþnosti ukazuje následující
tabulka:
Ukazatel

2013

2012

DHM

161 034

158 575

Obrat

126 389

96 282

0,78

0,60

36 608

34 054

0,23

0,21

Obrat na 1 Kþ DHM
PĜidaná hodnota
PĜidaná hodnota na 1 Kþ
DHM
Investice :

tis. K

Investiþní práce a
dodávky celkem
z toho: stavební práce vþ.
projektĤ
technologie

2013

2012

0

1 885

0

313

2 613

1 572

Hlavní investiþní výdaje v roce 2013 :
Druh
Pálicí stroj

PoĜizovací cena
v tis.Kþ
2 221

Nákl. Automobil NISAN

82

SváĜeþka KEMPOMIG

51

SváĜeþka KEMPI

83

SváĜeþka FASTMIG

176
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Profinancování investic bylo provedeno z vlastních zdrojĤ spoleþnosti.
Spoleþnost se snaží majetek udržovat tak, aby špatnou péþí neztrácel na cenČ, za opravy
majetku byla dodavatelĤm uhrazena v roce 2013 þástka 984 tis. Kþ. Tato snaha je trvalá.
Cílem je ve všech oblastech dosáhnout porovnatelného stavu s obdobnými podniky v rámci
EU.
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