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I.1. Základní údaje 

Obchodní jméno společnosti:  Chládek & Tintěra, a.s. 

Sídlo společnosti:   Litoměřice, Nerudova 16 

IČ společnosti:   62743881 

 
a) Představenstvo        Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva 

Ing. Stanislav Fousek, člen 

Vladimír Jehlička, DiS., člen 

Libuše Tintěrová, člen 

 
b) Dozorčí rada            Jaroslav Tintěra, předseda dozorčí rady 

Ing. Vlastimil Jíša, člen 

Bc. Vlastimil Polák, člen 

 
c) Společnost byla založena bez úpisu akcií, zakladatelskou smlouvou ze dne 11.2.1995 a 

rozhodnutím o založení společnosti – viz notářský zápis ze dne 21.2.1995 a vznikla zápisem 

do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 14.6.1995 v oddílu B, č.vl. 

706. 

 
d) Základní kapitál společnosti k 31.3.2018 činí 21.000.000,- Kč.  

 

e) Akcie 

 180 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- 

Kč  

 3 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- 

Kč 

 

Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 

 
f) Akcionáři společnosti vlastnící akcie v hodnotě přesahující 10% základního kapitálu 

společnosti k 31.3.2018: 

1. společnost Cheper invest, a.s. vlastní 67,12% majetku a 67,12% hlasovacích práv 

2. společnost CAVALET TRADE, s.r.o. vlastní 32,42% majetku a 32,42% hlasovacích práv 

 
g) Dceřiné společnosti a obchodní podíly k 31.3.2018: 

 
Společnost nevlastní podíl v žádné společnosti. 
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h) Předmět podnikání 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 projektová činnost ve výstavbě 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 silniční motorová doprava nákladní 

 provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách ve smyslu 

„Licence udělené dne 28.11.2001 č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, evidenční číslo: L/2001/1221“ 

 a další činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku 
 

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti na adrese Nerudova 16 v Litoměřicích. 

I.2. Organizace, řízení a činnost společnosti 

Organizace a řízení provozní činnosti 

Jak bylo avizováno v loňské výroční zprávě, došlo k 1.4.2017 k dílčím úpravám organizační 

struktury společnosti vyvolaným zrušení funkce ředitele nákupu a logistiky. Na základě této změny 

přešlo řízení středisek autodopravy (S 04) a drážní dopravy (S 14) pod administrativního ředitele a 

řízení zásobování pod GŘ. Převedením kolejové mechanizace včetně zaměstnanců pod středisko 

drážní dopravy se změnil statut tohoto střediska z metodického útvaru na standardní nákladové 

středisko realizující především vnitropodnikové výkony. Další avizovanou změnou bylo převedení 

střediska inženýrských staveb (S 02) pod závod mostních staveb (Z 03). Tento subjekt má název 

závod mostních a inženýrských staveb (Z 03). 

V řízení provozní činnosti nedošlo ke změnám a tato je řízena výrobním ředitelem. Útvar 

výrobního ředitele zahrnuje projektové manažery, specialisty, ekonomy staveb a další 

zaměstnance, ze kterých jsou sestavovány týmy k řízení velkých projektů. Ostatní stavby jsou 

řízeny provozními zaměstnanci jednotlivých závodů a středisek. 

Hlavní činnost společnosti zůstala nezměněna a spočívala v realizaci dopravních, 

inženýrských, pozemních a elektrotechnických staveb a v zajišťování opravných a udržovacích 

prací především na železniční infrastruktuře. 

Obchodní činnost 

V roce 2017 byla společnost oslovena 585 došlými poptávkami, což představuje nárůst o 56 

poptávek oproti předešlému roku. Na tyto poptávky bylo zpracováno 383 obchodních nabídek, ze 

kterých bylo 107 vítězných, což představuje 28% úspěšnost. 

Porovnání posledních 5 let je uvedeno v následující tabulce. Parametr počet případů 

vyloučení ze soutěže z důvodu formálních nedostatků nabídek se snížil na 3. Zvýšení úspěšnosti 

nabídek lze spatřovat v zaměření na vybrané případy, snížení jejich počtu a zkvalitněním přípravy 

jejich zpracování. 

 

Počet za kalendářní rok                           2013 2014 2015 2016 2017 

Došlé poptávky                                           549 518 411 529 585 

Zpracovaných nabídek                              438 426             259 419 383 

Vítězné nabídky                                          106 94 60   88 107 

Úspěšnost nabídek v %                             24,2%           22%            23%                  21%                28% 

Počet vyloučení ze soutěže                           2 2 7 9 3 
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Obchodní činnost spadá do působnosti úseku obchodního ředitele a je realizována 

prostřednictvím marketingových manažerů, oddělením obchodních nabídek a oddělením 

obchodních smluv. Rozhodování o zpracování konkrétních nabídek je společným rozhodnutím 

obchodního, technického (příprava) a výrobního ředitele v rámci týdenních obchodních porad. 

Technický rozvoj a informační systémy 

Technický rozvoj byl naplňován zejména v oblasti systému managementu kvality, a to 

plněním úkolů stanovených v dokumentu „Cíle a programy integrovaného systému managementu 

2017“ a dále systémem interních a externích odborných školení garantujících odbornou a 

technickou kvalifikaci zaměstnanců a systémem celoživotního vzdělávání autorizovaných osob. 

V oblasti infrastruktury byla v roce 2017 dokončena vestavba půdní části pracoviště Kréta v 

hodnotě téměř 4 mil. Kč, kde vznikly nové prostory pro 18 zaměstnanců především z řad 

projektových týmů a zasedací místnost pro toto pracoviště. Pro další rok byla zpracována 

dokumentace na vybavení všech kanceláří budovy v Nerudově ulici klimatizací s termínem 

dokončení v 05/2018. 

Plán pořizování HIM pro hospodářský rok 2017/18 byl naplněn a byla pořízena nová technika 

v hodnotě 32 mil. Kč za účelem snížení podílu živé práce s ohledem na personální vývoj v celé 

republice. 

V oblasti informačních systémů byl dále rozvíjen SW OKdox, který doplňuje stávající IS IPOS, 

zvýšuje zabezpečení a komfort práce s informacemi a částečně zautomatizuje vybrané podnikové 

procesy. 

Systémy managementu a kvalifikační předpoklady 

U společnosti je certifikován integrovaný systém managementu řízení kvality, ŽP a BOZP  

podle norem řady ISO. V 11/2017 úspěšně proběhl I. kontrolní audit systému a v současné době 

jsou u společnosti implementovány požadavky novelizovaných norem ISO 9001 a 14001.  

Úkoly na rok 2017 byly formulovány v dokumentu „Cíle a programy integrovaného SM 2017“ 

a vyhodnoceny v průběhu I.Q 2018. 

S ohledem na konec platnosti stávajících norem ISO 9001 a 14001 ke dni 15.9.2018 bude 

recertifikační audit na novelizované normy proveden 4. – 6.9.2018. 

Společnost v současnosti disponuje potřebnými kvalifikačními předpoklady a na některé 

okrajové specializace používá smluvní externisty. Rovněž počet autorizovaných osob se daří dále 

rozšiřovat. Udržování kvalifikačních předpokladů je zajištěno ročním programem vzdělávání dle 

interní směrnice „Zkušební a výcvikový řád“, vnitřního předpisu pro „Zdravotní a odbornou 

způsobilost osob při provozování drážní dopravy“, předpisu SŽDC Zam 1 a dalších legislativních 

požadavků. 

Ekonomika 

Účetní výsledky celé společnosti Chládek & Tintěra, a.s. jsou podrobně uvedeny v příloze této 

zprávy, účetní závěrce a jejích přílohách. Pro účely manažerského sledování je u společnosti 

uplatňován systém sledování nákladů a výnosů na zakázku v rozdělení na jednotlivá nákladová 

střediska (výrobní programy), a sledování režie těchto subjektů.  

Hospodářský plán pro rok 2017 byl postaven na plánovaných výnosech ve výši 1.390,000 mil. 

Kč a dosažení HV ve výši 56,000 mil. Kč, před zdaněním. Plán výnosů celé společnosti byl splněn na 



 
 

4 
 
 

123,96% - dosaženo 1.723,061 mil. Kč. Hospodářský výsledek společnosti byl 81,523 mil. Kč, před 

zdaněním a před zaúčtováním odsouhlasených výdajů příštích období, a byl splněn na 145,58%. 

Výsledky hospodaření společnosti byly v hospodářském roce 2017 významně ovlivněny jak 

růstem českého stavebnictví, tak úspěšnými obchodními aktivitami, které znamenaly pro 

společnost vysoký nárůst výkonů, a to výrazně nad plánované hodnoty. 

Plnění plánu objemů některých středisek bylo ovlivněno přesunem kapacit na realizaci 

objemů velkých staveb vedených jako projekty. Jednalo se zejména o střediska S01, S03 a S11. 

Propad objemů byl zaznamenán u střediska S11 a propad objemů i marží byl pak zaznamenán u 

středisek S03 a S05.   

Personalistika 

Kvantitativní a kvalitativní naplňování lidských zdrojů zůstává klíčovou otázkou pro další růst 

výkonů společnosti. Vývoj na trhu práce způsobuje nedostatek jak řemeslných profesí, tak 

technických pracovníků. I když k potřebám naplnění lidských zdrojů byla do CaP 2017 zařazena 

řada cílů a programů, které byly vesměs splněny, nedaří se navyšovat stavy zaměstnanců jak 

dělnických tak technických profesí k naplnění plánovaných objemů výroby. Průměrný počet 

zaměstnanců v roce 2017 činil 336, což je snížení o 4 oproti předchozímu roku. Z tohoto důvodu 

byla na přelomu let 2017/18 přijata zásadní opatření ke stabilizaci a motivaci zaměstnanců, a to 

zejména ve mzdové oblasti a oblasti benefitů. S ohledem na personální vývoj v době zpracování 

této zprávy lze konstatovat, že přijatá opatření by měla personální situaci zlepšit. 

Tento vývoj klade zvýšené nároky jak na personální odd., tak na odborné ředitele, ředitele 

závodů a vedoucí středisek, neboť kvalita i morální úroveň řady nových zaměstnanců je na nižší 

úrovni než v minulosti a dochází ke zvýšené fluktuaci. 

I.3. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 

Výnosy z provozní činnosti dosáhly hodnoty 1.717,388 mil. Kč, přičemž téměř celá výše 

výnosů byla vytvořena hlavní činností (celkové výnosy společnosti představovaly 1.723,061 mil. 

Kč). Zbylé výnosy pak byly tvořeny výnosovými úroky a podobnými výnosy a dále ostatními 

finančními výnosy. Ve srovnání s minulým účetním obdobím, došlo k výraznému nárůstu 

celkových výnosů. 

Celkové náklady společnosti, před zdaněním, dosáhly v hospodářském roce 2017 hodnoty 

1.652,539 mil. Kč. 

 

Ukazatele rentability: 

 Rentabilita celkového kapitálu z čistého zisku   6,69 

 Rentabilita vlastního kapitálu z čistého zisku - ROE  11,08 

 Rentabilita tržeb z čistého zisku     4,05 

 Rentabilita výnosů z čistého zisku    4,03 

 Rentabilita nákladů z čistého zisku    4,19 

 Rentabilita nákladů z hrubého zisku    4,26 

 Rentabilita tržeb z hrubého zisku    4,12 

 Rentabilita výnosů z hrubého zisku    4,09 

 Rentabilita aktiv z čistého zisku - ROA    6,69 

 Rentabilita osobních nákladů z čistého zisku   32,99  
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 Rentabilita základního kapitálu z hrubého zisku   335,82 

 Rentabilita základního kapitálu z čistého zisku   330,30 

 Rentabilita mzdových nákladů z hrubého zisku   45,09  

 Rentabilita mzdových nákladů z čistého zisku   44,35 

 

Celkový hospodářský výsledek společnosti – hodnota zisku před zdaněním představuje 

hodnotu 70,523 mil. Kč. Daň z příjmů za běžnou činnost za hospodářský rok 2017 činí 1,160 mil. 

Kč. Čistý hospodářský výsledek společnosti činí 69,363 mil. Kč. 

 

Disponibilní zisk vytvořený v hospodářském roce 2017 v hodnotě 69.362.986,51 Kč by měl být 

podle návrhu představenstva společnosti rozdělen takto: 

 
 na účet nerozděleného zisku   69.362.986,51 Kč 

 na výplatu dividend     0,00 Kč 

 do fondu rezerv, akumulace, jiných fondů  0,00 Kč 

I.4. Rozvaha, aktiva a pasiva společnosti 

Základní kapitál společnosti se k 31.3.2018 nezměnil a představuje 21 mil. Kč. Základní 

kapitál společnosti byl zakladateli splacen. 

Vlastní kapitál se v hospodářském roce 2017 zvýšil o 11,46% a činil 625,909 mil. Kč (snížení o 

výplatu dividend ve výši 5,000 mil. Kč a zvýšení o výsledek hospodaření běžného účetního období). 

Cizí zdroje jsou k 31.3.2018 tvořeny dlouhodobými závazky ve výši 42,331 mil. Kč, dále 

krátkodobými závazky v hodnotě 271,700 mil. Kč, ostatními rezervami ve výši 85,044 mil. Kč 

(zde došlo k navýšení zejména o vytvořené rezervy na krytí vad v záruční době). Celková výše 

cizích zdrojů dosáhla výše 399,076 mil. Kč. Veškeré závazky jsou plně kryty oběžnými aktivy ve 

výši 938,908 mil. Kč.  

Peněžní prostředky dosáhly ke konci hospodářského roku částky 645,792 mil. Kč. 

Ukazatele likvidity: 

 Okamžitá likvidita (L1)   2,38 

 Běžná likvidita (L2)   3,46 

 Pohotová likvidita (L3)   3,37 

I.5. Cash flow 

P.    Stav peněžních prostředků k 1.4.2017 575 487 tis. Kč 

A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti +110 675 tis. Kč 

B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti -32 453 tis. Kč 

C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti -7 918 tis. Kč 

F.    Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 70 304 tis. Kč 

R. Stav peněžních prostředků k 31.3.2018 645 792 tis. Kč 
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I.6. Audit 

Účetní závěrka společnosti byla podrobena ověření auditorem ev.č.1022 panem Ing. 
Josefem Běloubkem a jeho firmou AUDIT s.r.o., jeho výrok (zpráva) je nedílnou součástí této 
výroční zprávy. Ze zprávy vyplývá, že auditor nemá žádné výhrady k účetnictví společnosti. 

 

I.7. Výklad k uplynulému účetnímu období a předpokládanému 
vývoji podnikání 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že všechny plánované ukazatele pro 

hospodářský rok 2017 byly splněny či překročeny a můžeme tedy zhodnotit toto období jako 

velmi dobré. 

Plán pro hospodářský rok 2018 je postaven na mírně optimistických očekáváních a počítá 

s růstem českého stavebnictví.  

Objem výkonů pro hospodářský rok 2018 byl stanoven s ohledem na aktuální zásobu práce 

na 1,930 mld. Kč. Hospodářský výsledek společnosti byl na základě struktury zakázek stanoven na 

83,0 mil. Kč před zdaněním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:   

1.  Zpráva, výrok auditora 

              2.  Účetní závěrka tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha dle pokynů MF ČR 

3.  Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

4.  Zpráva dozorčí rady 

5.  Výpis z obchodního rejstříku 
 






































































