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1 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku spole čnosti 

 
Vážení akcionáři, dámy a pánové, 

 

naše společnost Šmeral Brno a.s. docílila v roce 2014 tržeb za dodávky výrobků, zboží a služeb ve výši 

730,5 mil. Kč a výroby zboží ve výši 620,1 mil. Kč. Přímé vývozy na zahraniční trhy přesáhly 40 % 

objemu produkce společnosti. Ve společnosti pracovalo v minulém roce 487 zaměstnanců 

v přepočtených stavech, přičemž produktivita z výše uvedených tržeb dosáhla 1,50 mil. Kč na 

zaměstnance. Ve srovnání s rokem 2013 se tato produktivita zvýšila z 1,42 mil. Kč na zaměstnance o 5,6 

%.  

 

Valná hromada vytýčila pro rok 2014 následující podnikatelský záměr: 

 

1.  Zajistit zisk minimálně ve výši 18 mil. Kč. 

 Za rok 2014 bylo dosaženo zisku po zdanění 18,279 mil. Kč 

 

2. Na zajištění technického vývoje a inovací vyčlenit částku ve výši 8 mil. Kč. Přitom se v řešeních 

zaměřit především na realizovatelné cíle s ekonomickou návratností a to především: 

Do technického rozvoje firmy bylo v roce 2014 investováno celkem 9,4 mil. Kč. 

- Výrobní dokumentaci prototypu stroje LMZ4000 

- Vývoj modifikovaného prototypu stroje LDO500A/SM 

V intenzivní spolupráci se zákazníkem byla v průběhu loňského roku na míru vytvořena 

dokumentace pro linkové provedení obou výše uvedených strojů. 

V návaznosti na předchozí roky byl kladen důraz také na vývoj projektu kovacích válců KV120 (dříve KV100), který je 

prvním prototypem svého druhu v historii naší firmy. Díky intenzivnímu zájmu zákazníka bylo postupně rozpracováno 

několik koncepcí stroje (s ohledem na požadavky zákazníka), konečná podoba prototypu byla pak v průběhu roku 

2014 objednána.  Spolu s lisy LMZ 4000 a LDO 500ASA tvoří kovací válce kovací linku, která je dle přání zákazníka 

plně automatizovaná. Za účelem zkoušení a testování automatizačních procesů vzniklo v prostorách společnosti 

prototypové pracoviště. 

Dalším stěžejním vývojovým úkolem byla tvorba linkového provedení čtyř-operačního stroje LZK 3500/4000B s 

automatickým transferem a nářadím pro variabilní technologie. Opět se jednalo o plně automatizovanou linku na míru 

zákazníka, jejíž realizace probíhala po celý rok 2014. 

Za účelem rozšíření sortimentu probíhal ve spolupráci s německou firmou Bionic další vývoj projektu MF75. Kromě 

zdokonalování stávajícího funkčního prototypu byla rozvinuta koncepce s reaktorem o průměru 2,5 metru. 
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3.  S cílem rozšíření a zefektivnění výrobních procesů využít schváleného programu INOVACE MPO a v 

rámci tohoto programu v letech 2014-2015 realizovat nákup: 

- nové nitridační pece pro provoz Nářaďovny 

- nového obráběcího centra do provozu Strojírna 

- případně dalších zařízení s cílem účelného využití dotačních prostředků 

 

V rámci dotačního projektu MPO – INOVACE bylo v loňském roce započato několik významných investic, 

které budou vzhledem k jejich rozsahu vyúčtovány až v průběhu roku 2015. Zásadním hlediskem pro tyto 

investice byla spoluúčast poskytovatele dotace ve výši 40% uznatelných nákladů, přičemž projekt byl 

schválen s cílovou částkou těchto nákladů ve výši 120 milionů korun. Projekt byl vypsán za účelem 

inovace procesu a produktu v oblasti PKV nástrojů. 

 

Postupně jsou realizovány následující investice s tímto finančním rozpočtem: 

1) Nákup 5ti-osého obráběcího centra Reiden s kompletním příslušenstvím – 35,3 mil. Kč 

2) Nákup nové plynové nitridační pece s automatickým řízením – 10,9 mil. Kč 

3) Nákup nového 3D souřadnicového systému Mitutoyo včetně příslušenství – 6,1 mil. Kč 

4) Nákup nové pásové pily Extend - 1,5 mil. Kč 

5) Výstavba nového metrologického pracoviště – 3,1 mil. Kč 

6) Generální oprava horizontky W 200HC – 16,7 mil. Kč 

7) Nákup expertního softwaru k hodnocení kvality PKV v širších souvislostech – 0,95 mil. Kč 

 

Všechny výše popsané investice byly vytipovány na základě dlouhodobých rozborů a strategických 

rozhodnutí a je jim neustále věnována náležitá péče. Inkasování dotačních zdrojů bude možné cca od 

června 2015. 

 

 

4. Pokračovat ve zvyšování technického vzdělávání zaměstnanců ve specifických oblastech výroby 

tvářecích strojů a další přesné kusové výroby se zaměřením na řízení kvality. Pro dosažení cíle získat 

finanční prostředky z dotačních programů Evropského sociálního fondu. 

 

 Naplňování strategie v oblasti vzdělávání Lidských zdrojů se realizuje v tomto roce mimo jiné 

v podobě kurzu „Prohlubování kvalifikace pro obráběče kovů (horizontkář) se zaměřením na kusovou 

strojírenskou výrobu“. Jedná se o Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst 

v Jihomoravském kraji II“ Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.  
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Celkově lze uvést, že podnikatelský záměr za rok 2014 byl v představenstvu projednán s konstatováním 

splnění základních úkolů roku 2014. 

 

Stav majetku akciové společnosti je popsán v dalších částech výroční zprávy a především v účetní 

závěrce k 31.12.2014, která je nedílnou součásti výroční zprávy. 

Hodnota vlastního majetku připadajícího na 1 akcii dosáhla v roce 2014 hodnotu 1 056,- Kč (v roce 2013 

činila hodnota majetku na 1 akcii 1 018,- Kč). V r. 2014 se rovněž podařilo dosáhnout sociálního 

konsenzu v oblasti plnění závazků z uzavřené Kolektivní smlouvy. Ve společnosti proběhl v dubnu 2015 

úspěšně 2. kontrolní po 5. prodlužovacím auditu a společnost je oprávněna se prokazovat certifikátem 

EN ISO 9001:2008 od společnosti TÜV NORD. 

 

 

Vážení akcionáři, společnost Šmeral Brno a.s. nevlastní k 31. 12. 2014 vlastní akcie nebo zatímní listy, 

rovněž nenabyla akcie nebo zatímní listy své ovládající osoby. 

 

 

Vážení akcionáři, výsledky společnosti Šmeral Brno a.s. byly ověřeny auditorskou firmou TPA Horwath 

Audit s.r.o., která o výsledcích roku 2014 podala následující výrok: 

„Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv 

a pasiv společnosti Šmeral Brno a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a 

peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.“ 

 

Vážení akcionáři, představenstvo společnosti vytýčilo pro rok 2015 následující podnikatelský záměr: 

 

1. Udržet společnost v zisku ve výši minimálně 6 mil. Kč. 

 

2. Na zajištění technického vývoje a inovací vyčlenit částku ve výši 8 mil. Kč. Přitom se v řešeních 

zaměřit především na realizovatelné cíle s ekonomickou návratností a to především: 

- Výrobní dokumentaci prototypu stroje LZKP 2500 

- Vývoj modifikovaného prototypu stroje KV 70 

 

3.  S cílem rozšíření a zefektivnění výrobních procesů v oblasti výroby nástrojů PKV. 

Především docílit zkvalitnění nitridace a přesnosti výroby PKV nástrojů pomocí plynulého začlenění 

nových investičních celků do běžné praxe včetně sledování a vyhodnocování vývoje inovace produktu a 

procesu. 
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4. V oblasti personální v roce 2015 pokračovat ve zvyšování technického vzdělávání zaměstnanců ve 

všech kategoriích a zkvalitnit stav v této oblasti i náborem nových zaměstnanců zejména ze středních 

technických škol. Monitorovat další možnosti čerpání dotací na vzdělávání v roce 2015 dle vyhlášených 

výzev a pružně reagovat na možnosti čerpání těchto zdrojů.. 

 

 

 

 

Vážení akcionáři, v uspokojování potřeb našich zákazníků, rozšiřování technických schopností a řešení 

technického rozvoje v souvislosti s mechanizací, automatizaci a robotizací technologických procesů 

v kovárenství spatřuje představenstvo společnosti cestu k zajištění úspěšného rozvoje a pokračování 

úspěšné značky ŠMERAL. 
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2 Zpráva emitenta kótovaných cenných papír ů 

 

Obchodní jméno společnosti zní:    Šmeral Brno a.s. 

 

IČ:    46 34 61 39 

 

Sídlo společnosti: Křenová  65c, 658 25 Brno 

 

DIČ :   CZ 46 34 61 39 

 

Bankovní spojení : 6504 - 621/0100 

 

Rok založení :  1992  

   ( dříve Šmeralovy závody, státní podnik ) 

 

ŠMERAL BRNO a.s. byla založena notářským zápisem FNM ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 

32 ve formě „ Prohlášením o  zakladatelské listině k založení akciové společnosti podle par. 56 a násl. a 

par. 154 a násl. Obchodního zákoníku“ ze dne 18.4.1992 č.j. 5 NZ 251/92, 5 A 304/92. 

 

Předmětem podnikání Šmeral Brno a.s. dle zápisu v obchodním rejstříku je:  

 

Obráběčství  

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 

3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 

mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

Opravy silničních vozidel 

Pokrývačství, tesařství 

Projektová činnost ve výstavbě 

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

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 

Zámečnictví, nástrojařství 

Slévárenství, modelářství 

 

 

Společnost je zapsána u Krajského soudu Brno, pracoviště Husova15, 601 95 Brno, oddíl B, vložka 718.  
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Emitent ovládá více než 10% na hlasovacích právech na valné hromadě  následující společnosti : 

 

 

Název Účast v % 

SCO-TRADE s.r.o. 

Modelárna, s.r.o. 

100 

100 

Šmeral – Iberica, s.a. Španělsko 51 

Gastro Factor, s.r.o. Brno 63 

Elektro Sochor, s.r.o. Brno 48,9 

 

 

 Společnost vlastní 51% podíl v pořizovací ceně Kč 1.115 tisíc v akciové společnosti Šmeral Iberica, 

S.A., která je registrovaná ve Španělsku. 

 

Větší než 5% podíl na hlasovacích právech emitenta dosahovala k datu roční účetní závěrky společnost - 

B.G.M. holding, a.s., IČ 43873871, a to 55,3%.  

2.1 Informace o hospodá řských výsledcích, finan ční situaci a podnikatelské 
činnosti 

 Tržby dle hlavních činností jsou uvedeny v následující tabulce 

Druh tržeb Celkem Tuzemsko Zahraničí 

 2014  2013   2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Tvářecí stroje, 
výrobní zařízení, 
náhradní díly 

132 042 200 593 97 222 96 422 77 161 10 585 35 620 123 432 86 637 

Odlitky z oceli 95 345 106 463 122 889 41 039 37 977 35 008 54 306 68 486 87 881 

Práce ve mzdě 221 501 258 249 189 833 85 463 97 960 150 106 136 038 160 289 39 727 

Nástroje a nářadí 38 391 49 463 56 384 32 440 42 903 49 370 5 951 6 560 7 014 

Modely 1 055 466 557 830 399 245 225 67 312 

Generální opravy  206 915 40 309 108 855 164 597 37 379 24 340 42 318 2 930 84 515 

Služby, montážní 
výkony 

5 796 24 974 20 269 3 744 19 909 9 135 2 052 5 065 11 134 

Nájemné 6 087 6 045 5 526 6 087 6 045 5 526 0 0 0 

Obchodní zboží 23 424 38 437 78 242 2 082 0 0 21 342 38 437 78 242 

Celkem 730 556 724 999 679 777 432 704 319 733 284 315 297 852 405 266 395 462 
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Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních 

smlouvách nebo nových výrobních procesech, jestliže mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost 

nebo ziskovost emitenta. 

 

Šmeral Brno a.s. je majitelem vlastního patentu, název a doba platnosti viz tabulka. Má význam jak 

podnikatelský, tak i pro ziskovost daného výrobku. 

 

Druh patentu Číslo přihlášky Ochrana v zemi Název Platnost od 

UV 19355 U1 CZ Expertní systém 23. 3. 2009 

 

Jinak společnost ve svém podnikání není závislá na jakýchkoliv cizích patentech, licencích, průmyslových 

či jiných obchodních smlouvách.  

 

 Součástí přílohy k účetní závěrce je přehled nemovitostí a jejich zatížení zástavním právem. 

 

 Mezi datem účetní závěrky a sestavením Výroční zprávy společnosti a jejich předáním mimo účetní 

jednotku nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily finanční pozici společnosti. 

 

Hlavní investice provedené ve 3 posledních ú četních obdobích 

 

Rok 2014 

 

V rámci dotačního projektu MPO – INOVACE bylo v loňském roce započato několik významných investic, 

které budou vzhledem k jejich rozsahu vyúčtovány až v průběhu roku 2015. Zásadním hlediskem pro tyto 

investice byla spoluúčast poskytovatele dotace ve výši 40% uznatelných nákladů, přičemž projekt byl 

schválen s cílovou částkou těchto nákladů ve výši 120 milionů korun. Projekt byl vypsán za účelem 

inovace procesu a produktu v oblasti PKV nástrojů. 

 

Postupně jsou v roce 2014 a 2015 realizovány následující investice v těchto finančních objemech: 

 

1) Nákup 5ti-osého obráběcího centra Reiden včetně kompletního příslušenství – 35,3 mil. Kč. 

2) Nákup nové plynové nitridační pece s automatickým řízením – 10,9 mil. Kč. 

3) Nákup nového 3D souřadnicového systému Mitutoyo včetně příslušenství – 6,1 mil. Kč. 

4) Nákup nové pásové pily Extend - 1,5 mil. Kč. 

5) Výstavba nového metrologického pracoviště – 3,1 mil. Kč. 

6) Generální oprava horizontky W 200HC – 16,7 mil. Kč 
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7) Nákup nového expertního softwaru pro vyhodnocování kvality PKV v širších souvislostech – 0,95 mil. 

Kč. 

 

Všechny výše popsané investice byly vytipovány na základě dlouhodobých rozborů a strategických 

rozhodnutí a je jim neustále věnována náležitá péče. Inkasování dotačních zdrojů bude možné cca od 

června 2015. 

 

V rámci každoročních investic bylo v roce 2014 vynaloženo 5,250 mil. Kč. Hlavními položkami je pořízení 

nového HW serveru pro zabezpečení stabilní a rychlé sítě, dále modernizace karuselu SKQ20 na CNC 

provedení včetně výměny ložiska. V hlavní budově došlo ke kompletní rekonstrukci sociálních zařízení ve 

třech patrech. 

 

 

Rok 2013 

 

Investiční výdaje v roce 2013 činily 16,548 mil. Kč. V Oblasti modernizace byla realizována modernizace 

karuselu SKJ 32 nákladem 881 tis. Kč, byly pořízeny nová elektrovřetena na frézovací a obráběcí centra 

Ferrari v objemu 1 031 tis. Kč, V provozu slévárny byl z důvodu zvýšení efektivity výroby realizován 

přesun a modernizace pracovišť dokončovacích a čistících operací do hal formovny nákladem 2 804 tis. 

Kč. 

V dalším bylo investováno do vybavení frézařských, karuselářských a horizontkářských pracovišť 

speciální nářadí a nástroje 8 178 tis. Kč, do nákupu modelových zařízení pro další výrobu částka 1 286 

tis. Kč. Do inventáře a obnovy vybavení kanceláří bylo vynaloženo 358 tis. Kč, bylo pořízeno 15 kusů 

osobních počítačů v objemu 219 tis. Kč a další drobné dovybavení.. Byly koupeny dva osobní automobily 

Škoda pro potřeby výrobního a obchodního úseku v hodnotě 908 tis. Kč. Na nákup software a 

prodloužení uživatelských licencí bylo vynaloženo celkem 789 tis. Kč, nejvýznamnějším bylo pořízení 

nového software Kiss soft pro výpočet ozubení a tvorbu modelů ozubených kol,    

Společnost v roce 2013 splatila 18,5 mil. Kč investičních úvěrů čerpaných na pořízení dlouhodobého 

majetku v předchozích obdobích. 

 

Rok 2012 

 

Investiční výdaje v roce 2012 činily 21,740 mil. Kč. Z investic v modernizaci strojů a zařízení proběhla 

modernizace karuselu SKJ 32-63 v hodnotě 3,151 mil. Kč, bylo instalováno dálkové ovládání na dva 

jeřáby v hodnotě 341 tis. Kč, modernizace smažících pecí v závodní jídelně v hodnotě 126 tis. Kč a 

indukční pece v provozu ocelárny v hodnotě 83 tis. Kč, modernizace karuselu SK 12 v hodnotě 168 tis. 

Kč. Z ostatních investic v oblasti nákupu strojů a zařízení byl pořízen svařovací poloautomat v hodnotě 
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426 tis. Kč, průmyslový hlubokomrazící box v hodnotě 155 tis. Kč a pořízen uzavřený radiový zářič 

v hodnotě 310 tis. Kč.  

Dalšími investicemi byl nákup dovybavení obráběcího centra FPPC, speciálního nářadí, modernizace 

výrobních zařízení, modelů a speciálních nástrojů v úhrnné hodnotě 12,216 mil. Kč. V rámci obnovy 

inventáře bylo proinvestováno 523 tis. Kč. Do kategorie dopravních prostředků byly pořízeny dva starší 

použité osobní vozy Citroen C5 v hodnotě 470 tis. Kč. Pro pořízení výpočetní techniky a softwaru včetně 

prodloužení licencí bylo uvolněno celkem 3,608 mil. Kč. Byl pořízen hardware v hodnotě 288 tis. Kč, 

s využitím dotačního programu byl proveden upgrade používaného systému řízení výroby Factory v 

hodnotě 424 tis. Kč, který bylo nutné po 15ti letech aktualizovat. Na nákup softwaru IDEAS pro 

programování CNC strojů bylo vynaloženo 2,565 tis. Kč. Na provoz slévárny byl pořízen software 

QuikCAST pro technologii v hodnotě 290 tis. Kč. Na modernizaci administrativní budovy bylo vynaloženo 

163 tis. Kč.  

 
Informace o politice vývoje nových výrobků za poslední tři účetní období 

Naše společnost se v roce 2014 zabývala především vývojem strojů, jejichž skutečné zobchodování bylo velmi 

pravděpodobné. V návaznosti na předchozí roky byl kladen důraz především na vývoj projektu kovacích válců KV120 

(dříve KV100), který je prvním prototypem svého druhu v historii naší firmy. Díky intenzivnímu zájmu zákazníka bylo 

postupně rozpracováno několik koncepcí stroje (s ohledem na požadavky zákazníka), konečná podoba prototypu 

byla pak v průběhu roku 2014 objednána.  

Kovací válce jsou součástí automatizované linky zákazníka, logicky jsme byli osloveni také k vývoji kovacího lisu 

LMZ 4000 a ostřihovacího lisu LDO 500ASA. V úzké spolupráci se zákazníkem došlo k významné modernizaci a 

úpravám výše zmíněných strojů pro linkové provedení s robotizovanou obsluhou. V prostorách společnosti navíc 

vzniklo prototypové pracoviště pro zkoušení a testování automatizace kovacích válců. 

Dalším stěžejním vývojovým úkolem byla tvorba linkového provedení čtyř-operačního stroje LZK 3500/4000B 

s automatickým transferem a nářadím pro variabilní technologie. Opět se jednalo o plně automatizovanou linku na 

míru zákazníka, jejíž realizace probíhala po celý rok 2014. 

Za účelem rozšíření sortimentu probíhal ve spolupráci s německou firmou Bionic další vývoj projektu MF75. Kromě 

zdokonalování stávajícího funkčního prototypu byla rozvinuta koncepce s reaktorem o průměru 2,5 metru. 

− Veškeré vývojové úkoly probíhali v úzké spolupráci se ZČU Plzeň, přičemž byl kladen důraz na přání  

− zákazníka. 

− V následující tabulce je uveden přehled významných zákaznických řešení za uplynulá účetní období:  
 

Účetní období - rok 2014 – významná řešení 

* výrobní dokumentace a zkoušky automatizované linky TWK 3500/4000 B 

* výrobní dokumentace a zkoušky stroje LMZ 4000 

* výrobní dokumentace a zkoušky stroje LDO 500 ASA 
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* výrobní dokumentace a zkoušky stroje KV120 

* výrobní dokumentace a zkoušky stroje KHZ8A 

* výrobní dokumentace a zkoušky stroje ULS 70RB 

* GO stroje LZK 1600P 

* GO stroje LKOA 200 

* GO stroje LDO 500A 

* GO stroje LZK 4000B 

 

Účetní období - rok 2013 – významná řešení 

* výrobní dokumentace a zkoušky linky LLR400 

*výrobní dokumentace a zkoušky stroje ULS 70 RB 

*výrobní dokumentace a zkoušky lisu KHZ4A 

*výrobní dokumentace a zkoušky projektu Hermetické uzávěry 

* GO lisu MKP 1500 

* GO stroje UL 45A 

* GO stroje EUMUCO 3000 

* nástroje PKV pro zákazníky ze zemí EU 

 

Účetní období - rok 2012 – významná řešení 

* projekt svislého kovacího lisu LZK 5000 B/S se svařovaným stojanem 

* výrobní dokumentace a zkoušky linky LMZ 1000 

*výrobní dokumentace a zkoušky lisu LL1000 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu Raster HR 315 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu LE250 C 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu Krupp800 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu ULS 100 RA/Al 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu LL1000 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu LZK1000 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu Weigarten DK800 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu Hydrap 1000 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu LLR400 

* výrobní dokumentace a zkoušky lisu HU Q 400 
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Tabulka zisku připadajícího na jednu akcii a výše dividendy za poslední 3 roky 

 

 

 

Stav k 31. 12. 2014 
2014 2013 2012 

1. Aktiva celkem 918 900 819 723 799 147 

2. Pohledávky celkem 191 567 145 728 144 729 

3. Vlastní kapitál 477 448 460 120 445 062 

4. Základní kapitál 451 910 451 910 451 910 

5. Obchodní závazky celkem 178 648 140 506 123 163 

6. Emise dluhopisů -- -- -- 

7. Hodnota vlastního kapitálu 

připadající na 1 akcii 

1 056 Kč 1 018 Kč 985 Kč 

8. Hospodářský výsledek 18 279 15 855 11 141 

9. 

 

Zisk na akcii 40,45Kč 35,09 Kč 24,65 Kč 

10. 

 

Výše dividendy na akcii -- -- -- 

 

2.2 Informace o p ředpokládané hospodá řské a finan ční situaci 

 Současnou finanční situaci lze považovat za stabilizovanou, akciová společnost má vypořádány 

své závazky vůči státnímu rozpočtu, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního pojištění. Rovněž 

s nimi nemá smluven splátkový kalendář. 

 

Změny v přijatých úvěrech 

 

 V kategorii dlouhodobých úvěrů byly k 31. 12. 2013 evidovány úvěry v celkové hodnotě 44265 

tis. Kč, z toho 20585 tis. Kč činila krátkodobá část splatná do jednoho roku. V roce 2014 byly čerpány 

nové úvěry směřované k nákupu nových technologických zařízení a strategických zásob v objemu 2 
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173 tis. Kč. Splátky již poskytnutých úvěrů představovaly hodnotu 15858 tis. Kč, kursovní přepočet 

částku 71 tis. Kč a účetní převod z kategorie dlouhodobých do kategorie krátkodobých úvěrů částku 

4861 tis. Kč. Celkem tedy objem dlouhodobých úvěrů v průběhu roku 2014 klesl o 18475 tis. Kč na 

25790 tis. Kč. 

 Objem krátkodobých úvěrů majících přímou souvislost s financováním konkrétních obchodních 

dodávek roku 2014 a 2015 meziročně vzrostl o 63350 tis. Kč a k 31. 12. 2014 představoval částku 

202199 tis. Kč. 

Dále byl v kategorii krátkodobých úvěrů čerpán investiční úvěr v objemu 15 608 tis. Kč. 

Celkem se objem přijatých úvěrů meziročně zvýšil o 60484 tis. Kč na 243597 tis. Kč. 

 

Předpokládané záměry pro rok 2015 

 

 Naše výrobní a obchodní činnost zůstává i nadále zaměřena zejména na naše klasické výrobní 

obory, tj. tvářecí stroje, generální opravy tvářecích strojů vlastní i cizí výroby, výrobu náhradních dílů 

a zvláštního příslušenství k tvářecím strojům, výrobu nástrojů a nářadí. 

 Z významných exportních zakázek našeho hlavního programuje pro rok 2015 možno jmenovat 

např. dodávku bucharu KHZ 8Avietnamskému odběrateli, dále např. dodávku kovací linky 2500 tun 

pro ruského zákazníka, generální opravy lisů prováděné pro maďarské a německé odběratele a 

další.Společnost se bude i nadále zaměřovat na mimoevropské trhy, především jihovýchodní Asii. V 

roce 2015 bude mimo již uvedenou dodávku do Vietnamu např. pokračováno ve spolupráci 

s thajskými kovárnami na modernizaci jejich výrobní základny. Společnost bude působit na 

japonském trhu, kde aktivně pracuje prostřednictvím obchodního zastoupení. V severoamerickém a 

jihoamerickém teritoriu bude probíhat spolupráce s místními kovárnami především v oblasti dodávek 

nástrojů a náhradních dílů, připravována je generální oprava kovacího lisu 4000 tun v Mexiku. 

 Na tuzemském trhu je možno poukázat na pokračující spolupráci se společnostmi Škoda Auto 

a.s. a Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. Pro firmu Škoda Auto v roce 2015pokračujeme v 

dodávkách válcovacích nástrojů a provádíme generální opravy v provoze Kovárna. Pro společnost 

Strojmetal Aluminium Forging budev prvním pololetí roku 2015 dodánadruhá část tvářecí linky 

sestávající z kovacího lisu a ostřihovacího lisu. Nejde o první takto rozsáhlou akci - po dodávce 

kovací linky v roce 2010 následovala v roce 2011 dodávka válcovacího stroje a ostřihovacího lisu. V 

roce 2012 byl tomuto odběrateli dodán další válcovací stroj, v roce 2013 další kovací linka a v roce 

2014 jako první část tvářecí linky kovací válce. Z dalších významných zakázek je možno vybrat 

dodávku kovací linky pro společnost Ostroj a.s. 

 V zájmu vytížení kapacit budeme nadále kooperovat a výrobní a obchodní činnost ve výše 

uvedených oborech doplňovat pracemi výrobní povahy. V roce 2015 bude např. dokončena dodávka 

19. a 20. zařízení pro protonovou terapii GANTRY belgickému odběrateli a bude jednáno o dalších 

dodávkách s realizací v roce 2016. Jedním z nejvýznamnějších obchodních případů let2013-2014-

2015 v této oblasti jsou dodávky obráběných dílů pro ropný průmysl s odběrateli v Malajsii, 

Singapuru, Brazílii, USA a Spojeném království. Dodávky budou probíhat po celý rok 2015 a v této 

spolupráci hodláme pokračovat i v dalších obdobích. Dále je možno zmínit dodávky vodotěsných a 

protipožárních dveří určených do lodí britského královského námořnictva. 
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 Na rok 2015 plánujeme dosažení zisku ve výši minimálně 6 mil. Kč. Přiměřenou část finančních 

prostředků budeme i v tomto roce směřovat do oblasti technického rozvoje se zaměřením na zvýšení 

konkurenceschopnosti našich výrobků z oblasti tváření. Prostředky směřované v roce 2015 do oblasti 

investic budou i nadále zaměřeny především modernizaci výrobní základny s cílem zvyšování kvality 

a konkurenceschopnosti výrobků. Konkrétně se jedná zejména o nové obráběcí centrum Reiden, 

novou nitridační pec, modernizaci horizontální vyvrtávačky W200HC a měřící zařízení Mitutoyo, které 

rozšíří možnosti kontroly kvality. 

 

 

2.3 Informace o zp ůsobu odm ěňování řídících, statutárních a dozor čích 
orgán ů spole čnosti 

  
 Odměny představenstva a dozorčí rady byly v roce 2014 vyplaceny na základě Smlouvy o výkonu 

funkce a Rozhodnutí Valné hromady společnosti konané dne 20.1.2014 ve výši Kč 3.600 tisíc pro 

představenstvo a ve výši Kč 1.860 tisíc pro dozorčí radu. Žádné tantiémy, jejichž výplata podléhá 

rozhodnutí valné hromady, vypláceny nebyly. 

 Odměny jednatelů vyplacené statutárním orgánům a vedoucím pracovníkům od dceřiných 

společností za rok 2014 činily Kč 1.722 tisíc.  

 Mzdové náklady 5 ředitelů jednotlivých úseků za rok 2014 činily Kč 4 257 tisíc. Poskytnuté plnění ve 

formě životního pojištění ve prospěch řídících pracovníků činilo Kč 266 tisíc. 

 Členové představenstva nemají v držení žádné akcie společnosti, členové dozorčí rady drží celkem 5 

ks akcií společnosti a ředitelé jednotlivých úseků nemají v držení žádné akcie společnosti Šmeral Brno 

a.s.  

Společnost neposkytla žádná další plnění nebo ručení statutárním a dozorčím orgánům společnosti. 

  

2.4 Informace o právech a povinností dle typu cenné ho papíru 

Akcie společnosti mají podobu zaknihovaných cenných papírů. 

 

Základní kapitál společnosti činí 451 910 000,- Kč 

 

Rozdělení na 451 910 akcií na majitele, jmenovitá hodnota akcie činí 1000,- Kč a jejich ISIN CS 

0005029354. 
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Valná hromada společnosti konaná dne 31. 1. 2005 rozhodla o vyřazení kotovaných akcií společnosti 

Šmeral Brno a.s., ISIN: CS0005029354 z obchodování na oficiálním trhu organizovaném společností RM-

Systém, a.s. Na základě splnění všech zákonem stanovených podmínek rozhodl RM-Systém, a.s. o 

vyloučení akcií Šmeral Brno a.s., ISIN: CS0005029354 z obchodování na oficiálním trhu k datu 30. 4. 

2005. Akcie jsou registrované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 a 

převoditelné na Burze RM-Systému v souladu se zákonnými předpisy. 

 

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden hlas. 

 

Společnost v minulých letech ani v roce 2014 nevyplácela dividendy. Společnost neemitovala dluhopisy. 

 

Společnost je součástí konsolidačního celku B.G.M. holding a.s. 

 

Práva vyplývající z akcie jsou dána stanovami Šmeral Brno a.s. a platnými právními předpisy. 

 

2.5 Informace o odm ěnách auditor ům spole čnosti 

 

Náklady na statutárního auditora v roce 2014 činily Kč 305 tisíc.  

 

3 Samostatná část 

3.1 Informace o vnit řní kontrole a p řístupu k rizik ům 

 

 Kontrola interních procesů jednotlivých oddělení spadá plně do kompetence a odpovědnosti 

jednotlivých členů vrcholového vedení. Členové vrcholového vedení jsou v rámci vnitřní kontroly 

odpovědni za spolehlivost a sdílení informací, dodržování obecně závazných právních norem, norem EN 

ISO 9011:2008 a interních předpisů, ochranu majetku a správné využívání dlouhodobého 

majetku,dosahování stanovených ukazatelů a podnikatelských cílů. 

 Ve vztahu k procesu účetního výkaznictví vzniká riziko v důsledku nevhodnosti nebo selhání vnitřních 

procesů, lidských chyb či selhání systémů. Společnost tato rizika monitoruje a přijímá opatření, která se 

zaměřují na minimalizaci těchto rizik. 
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 Nezbytnou součástí systému kontroly jsou vnitřní směrnice společnosti, jejichž podstatou je určení 

postupů, odpovědných osob i termínů jednotlivých úkonů. Všechny interní předpisy a směrnice, 

využívané naší a.s. jsou zveřejněny na intranetu společnosti. Základem všech procesů ve společnosti je 

soustava norem kvality ověřená certifikátem EN ISO 9001:2008 od společnosti TÜV NORD. 

 

3.2 Informace o složení řídících orgán ů 

 

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 

Statutární orgány v účetním období: 

 

Jméno Adresa funkce Od 
(datum) 

Do 
(datum) 

Ing. Adamec Ladislav Praha 7, Milady Horákové 56 Předseda 
představenstva 

1.1.2014 31.12.2014 

Ing. Novák Vladimír Hradec Králové, Jabloňová 584 Místopředseda 
představenstva 

1.1.2014 31.12.2014 

Ing. Halouska Jan Praha 8, Kubíkova 1180/9 Člen představenstva 1.1.2014 31.12.2014 

Ing. Štěrba Jan Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18  Člen představenstva 1.1.2014 31.12.2014 

Ing. Sedláček Vojtěch Praha 3, Květinková 371/14  Člen představenstva 1.1.2014 31.12.2014 

 

Dozorčí orgány v účetním období: 

 

Jméno Adresa Funkce Od 
(datum) 

Do (datum) 

Lorencová Dana Praha 4, Majerského 2049 Předseda DR 1.1.2014 31.12.2014 

Pouchová Marcela  Praha 4, Čumpelíkova 1061/37 Místopředseda DR 1.1.2014 31.12.2014 

Ing. Jiří Zoufalý Brno, Svážná 396/5 Člen DR 1.1.2014 31.12.2014 

 

3.3 Informace o kodexech řízení a správy spole čnosti 

 Kodex ve společnosti Šmeral Brno a.s., kterým se zaměstnanci společnosti řídí, má následující 

podobu a je zveřejněn na úvodní stránce intranetu společnosti. 
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 „Veškerá naše činnost musí směřovat k cíli být neopomenutelným dodavatelem v segmentu 

tvářecích strojů a dalších výrobků a služeb strojírenského charakteru Vizitkou naší každodenní práce 

musí být dodávky kvalitních produktů v dohodnutém množství a v požadovaných termínech, které 

vytváří image společnosti jako spolehlivého partnera při uspokojování potřeb zákazníka či 

překonávání jeho potíží. Při naplňování vytyčených cílů a budování značky Šmeral Brno jako 

dodavatele do mnoha zemí světa se 150-letou tradicí spoléháme na naše zaměstnance.Proto od 

zaměstnanců na všech pracovních pozicích očekáváme profesionální pracovní výkon a týmový 

přístup k řešení problémů.“ 

 

3.4 Ostatní informace 

 Žádné. 

4 Účetní závěrka  

 Zobrazená účetní závěrka byla schválena statutárním orgánem. 
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5 Doplňkové informace neuvedené v ú četní závěrce 

 V této části výroční zprávy jsou uvedeny další informace, které nejsou zachyceny v účetní závěrce. 

5.1 Události nastalé po rozvahovém dni 

 V období od rozvahového dne do data schválení této výroční zprávy statutárním orgánem (viz datum 

na druhé straně výroční zprávy) nedošlo k žádné události, která by zásadním způsobem ovlivnila finanční 

pozici společnosti. 

5.2 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

 

 Společnost Šmeral Brno a.s. během roku 2014 významně utužila spolupráci se ZČU Plzeň, která 

velkou měrou přispívá k vývoji nových konstrukčních řešení našich výrobků, ať už vypracováním 

pevnostní analýz, odborných konzultací, sledováním současných trendů, tak poskytnutím podmětných 

návrhů ke zlepšení. 

 

 Během loňského roku byla také zvýšena intenzita komunikace mezi našimi subdodavateli za účelem 

inovace a pokroku oproti stávající podobě takzvaných instalačních skupin (mazání, elektro), přičemž byla 

provedena modernizace odměřování přestavování beranu, nově byla také přepracována koncepce 

problematiky tribologie stroje, a značným způsobem bylo také postoupeno v oblasti mechatroniky (např. 

predikce životnosti ložisek). 

 

 V oblasti vývoje samotných produktů Šmeral Brno a.s. byl kromě modernizace stávajících strojů (LMZ 

4000, LDO 500ASA) kladen důraz především na rozšíření nabídky nejen do dalších oblastí kovárenství 

v podobě kovacích válců KV120 a KV70, ale také například do oblasti ekologické likvidace odpadu 

(MF75).  

 

5.3 Aktivity v oblasti ochrany životního prost ředí 

 

 V oblasti integrované prevence znečišťování životního prostředí byla v rámci novelizace zákona č. 

76/2002 Sb., v souladu s ustanovením §4a tohoto zákona a vyhláškou č. 288/2013 Sb., zpracována 

Základní zpráva o integrované prevenci a omezování znečištění, včetně hydrogeologického vyhodnocení 

ekologických zátěží. 
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 V oblasti nakládání s chemickými látkami a látkami závadnými pro životní prostředí, byl zaveden 

systém evidence těchto látek a zpracován protokolární záznam na základě povinnosti dle zákona č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.  

 

 Akciové společnosti byl v roce 2014 vyměřen zákonný roční poplatek ve výši 15 000 Kč za zdroje 

znečišťování ovzduší. Ze strany Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo 

od tohoto poplatku upuštěno, neboť dle §15 zákona č. 201/2012 Sb.,o ovzduší, není provozovatel 

povinen hradit poplatek, pokud za dané poplatkové období nepřevýší 50 000 Kč. 

 

 V průběhu roku 2014 byly zahájeny podkladové a konzultační práce na zavádění systému 

environmentálního managementu (EMS) dle mezinárodního standartu ČSN EN ISO 14001:2005 (1. 

Úvodní přezkoumání, 2. Integrovaná politika EMS, 3. Environmentální cíle, 4. Registr chemických látek, 

5. Registr environmentálních aspektů, 6. Norma pro řízení environmentálních aspektů).  

 

5.4 Aktivity v oblasti pracovn ěprávních vztah ů 

 Společnost má uzavřenu Kolektivní smlouvu s odborovou organizací OS KOVO a touto se upravují 

ve smyslu Zákoníku práce aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů.  

 Věková struktura zaměstnanců je uvedena v následující tabulce 

Počet zaměstnanců: DV DR THZ Zam.celkem % 

61 a více 20 32 33 85 17,2 

51-60 roků 54 33 59 146 29,6 

41-50 roků 41 25 53 119 24,1 

31-40 roků 30 5 36 71 14,4 

do 30 roků 35 3 34 72 14,6 

2014 180 98 215 493 100% 

  celkem 

prac. k 

31.12.14 

    z toho   

  muži ženy 

počet pracovníků      493 408   85 
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Profesní struktura zaměstnanců je následující 

počet  % 

Výrobní dělníci 180 36,5 

Režijní dělníci 98 19,9 

Řídící pracovníci 21 4,3 

Administrativní pracovníci 43 8,7 

Výrobně - tech. pracovníci 136 27,6 

Obchodní pracovníci 15 3,0 

Prac.celkem k 31.12.14 493 100% 

 

 

5.5 Informace o organiza čních složkách v zahrani čí 

Společnost v uvedeném období neměla organizační složku v zahraničí. 

 

6 Zpráva o vztazích 

6.1 Struktura vztah ů ve skupin ě 

Osoba ovládaná: 

 ŠMERAL BRNO a.s.    46346139 

 

 

Osoba ovládající: 

 B.G.M. holding a.s.      43873871 

 B.G.M. Managers, s.r.o.     25055143 

 

 

Propojené osoby: 

 B.G.M. Capital, a.s.     43873863 

 Elektro Sochor spol. s r.o -ŠMERAL Group  60723173 



Výroční zpráva společnosti Šmeral Brno a.s. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 

 

 GASTRO FACTOR s.r.o.    60722215     

 MODELÁRNA s.r.o.    60736780 

 SCO-TRADE s.r.o.     26925532 

 Šmeral Iberica, S.A.    Španělsko 

 TOS Svitavy, a.s.     15034020 

 TRADE B.G.M. a.s.     26155681 

 QBBK      Vietnam 

 TANEX, akciová společnost    00013641 

 WICO B.G.M., a.s.     61538655 

 B.G.M Consulting, spol. s r.o.   60707674 

 Bohemia Konzult, spol. s r.o.   48582760 

 RUSTOSTRADE s.r.o.    25617885 

 T.I.S.C. akciová společnost    26705028 

 Háje Real, s.r.o.     27877621 

 Východočeské byty s.r.o.    24655571 

 CZECH GROUP SA s.r.o.    25615190 

 Hotel SMARAGD, s.r.o.    26193281 

 B.G.M. export, a.s.     29039967 

 AQUA SPOL, spol. s r.o.    45307679 

 BCD CZ a.s.     61673145 

 

6.2 Úloha spole čnosti ve skupin ě 

 Společnost působí nezávisle a samostatně. 

6.3 Způsob a prost ředky ovládání 

 Ovládání prostřednictvím představenstva společnosti a funkce generálního ředitele ve funkci 

místopředsedy představenstva. 

6.4 Přehled jednání u činěných na popud nebo v zájmu ovládající osoby 

 Žádná. 
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6.5 Přehled smluv a pln ění 

B.G.M. Capital, a.s. : Šmeral Brno a.s. splatil 28.5. a 29.5.2014 úvěr 10 000 000,-- Kč ze září 2013 

( úroková sazba 6,9% p.a.), k úvěru byl v roce 2014 vyúčtován a splacen úrok ve výši 283 666,67 Kč. 

V lednu 2014 byl splacen úrok z roku 2013 ve výši 57 500,-- Kč.  

 

 

B.G.M. Managers, s.r.o.: vyúčtoval odměnu 5 759 782,-- Kč ze smlouvy za dočasné přidělení 

zaměstnance a zabezpečování obslužných činností v rámci holdingu a za náklady související se 

zajištěním manažera pro výkon funkce generálního ředitele. 

 

B.G.M. Consulting, s.r.o.: vyúčtoval služby ve výši 24 000,- Kč za činnost bezpečnostního poradce.  

 

Elektro Sochor, s.r.o.: dodal dodávky elektrovýzbroje a součásti tvářecích a kovacích strojů, nákup 

robotů a subdodávek kovacích linek, nákup montáží, elektroúdržby, modernizací a opravy majetku 

v celkové hodnotě 71 963 210,13 Kč, Šmeral Brno a.s. poskytl náhradní díly, subdodávky tvářecích 

strojů, služby a kooperace za 19 207 648,36 Kč a dodávky energií v hodnotě 445 270,30 Kč.  

 

Gastro Factor, s.r.o.: od dceřiné spol. nakoupeny služby ve výši 6 581 566,30 Kč za stravování, opravy 

majetku a úklid, vyúčtovány dodávky energii v hodnotě 973 420,20 Kč, poskytnuty služby za 608 983,97 

Kč a to nájemné, náklady na spoje a další. 

 

Modelárna s.r.o.: od dceřiné společnosti nakoupené opravy a výroba modelů za  

8 697 609,- Kč, Společností Šmeral Brno a.s. vyúčtovány dodávky energii v hodnotě 108 126,50 Kč, 

dodán materiál v hodnotě 2.082.716,21 Kč, poskytnuty služby za 493 796,20 Kč - výrobní kooperace, 

nájemné, doprava, stravování a ostatní služby. 

 

SCO-TRADE s.r.o.: od dceřiné spol. nákup zboží pro obchod ve výši 18 594 891,14 Kč, od Šmeral 

Brno a.s. dodávky výrobků, subdodávek a služeb – kooperací pro zahraniční zákazníky v celkovém 

objemu 19 228 203,54 Kč. 

 

Šmeral Iberica, S.A. : Šmeral Brno a.s. nakoupil materiál v hodnotě 69 058,66 Kč. Za dodávky 

náhradních dílů vyúčtoval Šmeral Brno a.s. 701 040,42 Kč. 

 

TOS Svitavy, a.s.: Šmeral Brno a.s. nakoupil subdodávky a zadal výrobní kooperace v hodnotě 

7 331 199,25 Kč. Šmeral Brno a.s. dodal odlitky v hodnotě 649 560,-- Kč.  
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6.6 Závěr 

 Statutární orgán osoby ovládané prohlašuje, že společnosti Šmeral Brno a.s. nevznikla z titulu 

uzavření výše uvedených smluv, uskutečnění výše uvedených jiných právních úkonů, ostatních opatření 

a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. 

 

 

 Zpracování Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami bylo zajištěno statutárním orgánem 

společnosti Šmeral Brno a.s. 

 

V Brně dne 27. 3. 2015 

 
Za statutární orgán ovládané osoby: 

 

 

ing. Vladimír Novák 

místopředseda představenstva a generální ředitel 

Šmeral Brno a.s.  
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7 Zpráva auditora o ov ěření výro ční zprávy 

 

 

 

 






