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PROFIL OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI

Hmotnostní rozmezí výrobků se pohybuje mezi
0,10-20,00 kg. Svým zákazníkům, předním
výrobcům z EU, poskytuje komplexní výrobní
program pro zápustkové výkovky, a to od návrhu
konstrukce výkovku až po jeho finalizaci,
tj. chemicko-tepelné zpracování, obrábění výkov-

kůpovrchové úpravy – barvení, zinkování, niklování a logistické služby. Vyrábí široký sortiment
zápustkových výkovků v dobrém poměru ceny
a kvality. Díly jsou vyráběny s vysokou přesností,
složité geometrie, malých i velkých sérií, ze standardních i speciálních materiálů. Nacházejí použití např. v automobilech (převodovky, podvozkové díly), hydraulice, zemědělství atd. KOVÁRNA
VIVA a.s. vyrábí také tzv. bezpečnostní díly. Celý
proces výroby je důkladně kontrolován dle požadavků ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001.

OBSAH

I

KOVÁRNA VIVA A.S. JE PŘEDNÍ ČESKOU
PRŮMYSLOVOU KOVÁRNOU. SPECIALIZUJE SE NA
VÝROBU ZÁPUSTKOVÝCH VÝKOVKŮ Z LEGOVANÝCH,
MIKROLEGOVANÝCH , UHLÍKOVÝCH A
KONSTRUKČNÍCH OCELÍ.
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BLÍZKO 10% ZNAČÍ PŘÍSLUŠNOST K NEJLEPŠÍM
FIRMÁM V OBORU V RÁMCI EVROPY.

OBSAH

II

TRŽBY FIRMY V TOMTO ROCE DOSÁHLY 1 370,2 MIL.
KČ, COŽ JE O 309,2 MIL. KČ (29,1 %) VÍCE NEŽ V ROCE
2016. DOSAHOVÁNA ÚROVEŇ RENTABILITY TRŽEB
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VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ
UKAZATELE 2012–2017

TRŽBY KOVÁRNA VIVA, A.S. V LETECH 2012 - 2017 V KČ
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY
A VEDENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO
Funkce

Jméno

Změna

Předseda představenstva

Ing. Petr Kročil

Do 30.9.2017

Předseda představenstva

Ing. František Červenka

Od 1.10.2017

Místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Kulhánek

Do 30.6.2017

Místopředseda představenstva

Ing. Filip Vančura

Od 13.10.2017

Člen představenstva

Ing. Filip Vančura

Do 12.10.2017

Člen představenstva

Pavel Krajča

Od 1.7.2017

Funkce

Jméno

Změna

Předseda dozorčí rady

Ing. Čestmír Vančura

Místopředseda dozorčí rady

Ing. Petr Popelář

Člen dozorčí rady

JUDr. Václav Čmolík

OBSAH
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DOZORČÍ RADA
ÚVODNÍ ČÁST

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Jméno

Změna

Ředitel společnosti

-

Do 30.9.2017

Ředitel společnosti

Ing. František Červenka

Od 1.10.2017

Obchodní ředitel

Ing. Zbyněk Rozsypal

Výrobní ředitel

Ing. Miroslav Labaj

Technický ředitel

Ing. Marek Jorda

Představitel vedení pro jakost

Pavel Krajča

Ekonomický ředitel

Ing. Martin Vančura

Do 31.3.2017

Ekonomický ředitel

Ing. Michal Červenka

Od 1.4.2017

Personální ředitel

Ing. Lenka Horáková

Do 31.3.2017

Personální ředitel

Ing. Martin Lutonský

Od 1.5.2017

FINANČNÍ ČÁST

Funkce
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ČÁST

Dosažená hranice přidané hodnoty na zaměstnance 1 mil. Kč nás řadí mezi špičkové firmy
v odvětví kováren v České republice ale i v Evropě. VIVA se stala největší kovárnou zápustkových

V roce 2018 počítáme s potvrzením úrovně tržeb
a výkonů, které jsme dosáhli v roce 2017 a s mírným růstem vlivem silné tržní poptávky (do 10%).
Tlak na zvýšení produktivity naopak bude vyvolávat trvající posilování kurzu koruny, zdražování
vstupních materiálů a růst mezd. Firma má
v plánu dále zvyšovat přidanou hodnotu svých
výrobků pomocí investicí do obráběcích strojů
v řádek vyšších desítek milionů Kč. Očekáváme
potvrzení příslušnosti naší firmy k předním
firmám oboru v ČR i v EU.

ÚVODNÍ ČÁST

V roce 2017 jsme dosáhli tržeb ve výši 1 370
tis. Kč což je o 309 mil. Kč více než v roce 2016.
Výrazně jsme meziročně zvýšili výrobu na 24 545
t, to je meziročně o 5693 t více, a poprvé v historii
firmy jsme tak překonali výrobu 20000 t. Požadavky našich zákazníků převyšovaly naše výrobní kapacity z důvodu oživení průmyslu a navýšení
několika projektů současně. Takové změny nejsou
snadno řešitelné, ale podařilo se je zvládnout,
a zato všem, kteří se na tom podíleli, patří velké
poděkování a uznání. Abychom se této situace
vyvarovali do budoucna, zahájili jsme proces
redefinice systému plánování výroby s využitím
systému pokročilého plánování APS Logis.

výkovků v ČR. V oblasti hospodářského výsledku
jsme ale nedosáhli plánovaných cílů. Hlavními
důvody byla vícenáklady pro zabezpečení vyšší
výroby, posilující kurz Kč/EUR a růst výroby
projektů s nižší rentabilitou.

OBSAH

IV

LOŇSKÝ ROK BYL PRO NÁS ROKEM VELKÝCH ZMĚN,
PŘEKONÁNÍ HISTORICKÝCH MEZNÍKŮ VE VÝROBĚ,
25. VÝROČÍ FIRMY A POKRAČOVÁNÍ ETAPY V
MODERNIZACI NAŠICH VÝROBNÍCH PROCESŮ.
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ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA

NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI FAKTORY PŮSOBÍCÍ NEGATIVNĚ NA
ZMĚNU HV:

Tržby firmy v tomto roce dosáhly 1 370,2 mil.
Kč, což je o 309,2 mil. Kč (29,1 %) více než v roce
2016. Dosahována úroveň rentability tržeb blízko
10% značí příslušnost k nejlepším firmám v oboru v rámci Evropy.

•

snižování cen výkovků v rámci productivity
plans,

•

nedostatek výrobních kapacit zejména
v nástrojárně a v důsledku toho nutnost
kooperovat některé procesy za méně výhodné
ceny, než tomu je ve VIVA,

•

růst průměrných mezd

•

tvorba zákonných rezerv na generální opravy
kovacích linek v hodnotě 20,3 mil. Kč

•

vzorkování a rozběh sériové výroby pro nové
zákazníky Bosch Jihlava a Kongsberg

Hospodářský výsledek před zdaněním činí 124,6
mil. Kč, což je růst o 2,4 mil. Kč. Ačkoliv očekávání byla ve vztahu k růstu objemu výroby větší,
podnik se musel vypořádat s náročnými tržními
podmínkami – uvolněním kurzu koruny, růstem
mezd ale i růstem hlavní nákladové položky, hutního materiálu, v některých případech až
o desítky procent. Mimo to v roce 2017 probíhala
významná obměna portfolia výrobků, což představuje dopad do nákladnosti výroby. Dosažený
hospodářský výsledek se tedy v kontextu výše
uvedeného dá hodnotit jednoznačně pozitivně.

FINANČNÍ ČÁST

Pozitivně se do HV promítal finanční výsledek
hospodaření, který skončil ziskem 7 510 tis. Kč.
Oproti výsledku roku 2016, kdy FVH skončil
ztrátou 0,1 mil. Kč, se jedná o výborný výsledek.
Nákladové úroky činily 1, 961 mil. Kč, v roce 2017
firma realizovala kurzové zajištění ve velmi konzervativní míře. Hlavním prostředkem snižování
kurzového rizika je nákup vstupních surovin
v EUR, čímž dochází k přirozené formě zajištění.

ÚVODNÍ ČÁST

HOSPODAŘENÍ FIRMY

OBSAH

V
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ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA

•

•

díky dynamickému rozvoji obrábění firma
dokáže nabídnout komplexní řešení pro obchodní partnery od vývoje přes kování
až po obrábění, což v konečném důsledku
vede k významnému nárůstu přidané hodnoty konečných produktů firmy

rozvoj a navázání spolupráce s novými
partnery nebo na nových, významných projektech existujících partnerů (Kion Group,
Scania, ZF Sachs, Bosch, Konsberg),

•

tým pracovníků, disponujících potřebným
know-how

•

zavedení metody Balanced scorecard pro
řízení střediskových nákladů a kordinaci
firemních cílů

•

systém hodnocení rentability produktů
a zákazníků,

•

implementace projektu štíhlé výroby,

•

pozitivní vývoj ceny energie (především
elektrické),

•

zvládnutí významného nárůstu výroby o více
než 20%

Co se týká oblasti kvality, lze uplynulý rok hodnotit jako velmi vydařený. Ve výsledcích všech
sledovaných ukazatelů jsme dosáhli „zelených
čísel“. Jinými slovy lze tedy říci, že bylo dosaženo
všech stanovených cílových hodnot i přes enormní nárůst výroby.
Pokud se budeme zabývat konkrétními čísly, lze
uvést například velmi pozitivní hodnotu procentuálního vyjádření interní zmetkovitosti, kdy
byla dosažena hodnota 0,45% oproti stanovenému cíli 0,6%. V oblasti zákaznického hodnocení
kvality dodávaných dílů bylo dosaženo hodnoty
63 PPM, což je opět jeden z nejlepších výsledků
za poslední roky.

FINANČNÍ ČÁST

•

hodnocení efektivity jednotlivých zařízení
(CEZ, TEZ),

ÚVODNÍ ČÁST

stabilní portfolio zákazníků - významnou
část zákazníků tvoří firmy s vedoucím postavením na trhu v EU, tzn. firmy s dobrými
obchodními výsledky,

•

OBSAH

V

SKUTEČNOSTI, KTERÉ POZITIVNĚ OVLIVNILY HV
V ROCE 2017:
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OBCHOD A POSTAVENÍ NA TRHU

POZN.: GRAF UKAZUJE DIVERZIFIKOVANÉ ZÁKAZNICKÉ
PORTFOLIO ZA R. 2017.

FINANČNÍ ČÁST

Stále je pro nás nejdůležitějším trhem Německo,
přičemž na druhé místo se s náskokem dostala
Skandinávie. Stabilní silnou úroveň si drží
i tuzemští zákazníci, společně s Francií.

Manipulační technika 24 %
Nákladní a užitkové vozy 38%
Osobní automobily 20 %
Hydraulika 9 %
Ostatní 9%

ÚVODNÍ ČÁST

Z hlediska tržeb jsme dosáhli skokového meziročního růstu o 28% a to zejména posílením naší pozice v sektoru nákladních a užitkových vozů. Ale
i plošnému zvýšení objemu dodávek do ostatních
částí zákaznického portfolia.
Důležitým momentem je i fakt, že naše tržby v
oblasti tzv. commercial vehicles již nejsou taženy
pouze jedním výrobcem, ale v současnosti dodáváme 3 významným evropským automobilkám.
A i ostatní tradiční zákazníci avizují další růstové
prognózy.

OBSAH

Rok 2017 se vyznačoval vysokou tržní poptávkou v podstatě u všech našich nejvýznamnějších
partnerů. Přeplnění obchodního plánu o 9,1%
vděčíme správnou volbou zákaznického portfolia
a samozřejmě naší schopností tyto v průběhu
roku kontinuálně rostoucí požadavky téměř bezezbytku zvládat.

Díky růstu cen oceli jsme byli nuceni tuto otázku
otevřít i u našich zákazníků. Po náročných jednáních jsme ale nakonec všude dosáhli dohod, které
nám dávají dobrý předpoklad pro pokračující
úspěšnou spolupráci.
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ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rok 2017 byl z oblasti technického rozvoje zaměřen na odladění a optimalizaci již realizovaných
investic, resp. stávajících výrobních kapacit.
Dalším rozvojem robotizace a automatizace jsme
pokračovali ve zvyšování jejich efektivnosti a
hlavně rozšíření pro další sortiment méně obrátkových výrobků. Dalším z pozitivních efektů
rozvoje automatizace a robotizace je snižování fyzické zátěže operátorů a následně zvyšování jejich
odborných znalostí. Neméně významnou oblastí
rozvoje je i oblast úspor nákladů na spotřebu
materiálu a zkracování výrobního času na jednotlivých zařízeních – za rok 2017 bylo dosaženo
úspor vyšších než 9 mil. Kč.

Za oblast životního prostředí můžeme uvést meziroční úsporu v množství vybraných odpadů na
tunu výrobků o 2 %. Za oblast energetiky můžeme uvést jeden z ukazatelů reflektující spotřebu
vztaženou na celou společnost, tzn. spotřebu
elektrické energie na tunu výkovků, která za daný
rok činila 1,04 MWh/t oproti cíli 1,065 MWh/t.

Firma uplatňuje odpočty výdajů vynaložených na
projekty výzkumu a vývoje od základu daně
z příjmů.

Dalším kontrolám ze strany Státní energetické
inspekce ani ze strany státních a místních samospráv nebyla naše společnost podrobena.

FINANČNÍ ČÁST

Rok 2017 byl ve znamení dokončení vlastní firemní jídelny, významných investic v oblasti projektu
firmy Bosch, započetí modernizace pracovišť
mechaniků kovárny v 92. budově, instalace CNC
obráběcího centra s bezobslužným provozem
a start implementace hardware a software pro
on-line odvádění výroby kovacích linek. Celkové
výše investic v roce 2017 byla více než 81 827 tis.
Kč.

V daném roce byla provedena kontrola v oblasti
životního prostředí, a to konkrétně z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, dne 13. července
2017. Tato kontrola byla provedena na základě
stížnosti ze strany občana města a byla zaměřena
na měření hluku v mimopracovním prostředí.
V rámci této kontroly nebyla zjištěna zástupci
z Krajské hygienické stanice žádná pochybení ani
porušení z hlediska hlukového zatížení okolí
z provozu Kovárny VIVA.

ÚVODNÍ ČÁST

INVESTICE A TECHNOLOGIE

OBSAH

V
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V průběhu roku 2017 byl zahájen přechod na
korporátní model řízení integrovaného systému
managementu zahrnující oblast kvality, životního prostředí a nově také hospodaření s energií v
Korporaci VIVA/ALPER zahrnující společnosti
kovárnu ALPER a.s. v Prostějově a společnost
Kovárna VIVA a.s. ve Zlíně.

Velkým úspěchem bylo využití nových webových
stránek společnosti a sociálních sítí pro oslovení
široké veřejnosti, posílení značky v regionu a získání nových pracovníků. Úspěch přineslo použití
marketingových postupů v oblasti lidských zdrojů.

Dále byl zahájen přechod na nové požadavky aktualizovaných norem ISO EN 9001:2015,
IATF 16 949:2016, ISO 14 001:2015, včetně zavedení pravidel pro společnost podle nové normy
ISO 50 001:2011.

ZAMĚSTNANCI
K 31. prosinci 2017 společnost zaměstnávala 460
zaměstnanců, dalších 4 pracovníci zde působili
jako zaměstnanci agentur práce na základě Dohody
o dočasném přidělení.
Počet zaměstnanců za rok 2017 vzrostl o 38, což
s sebou neslo obdobně jako v roce 2016 zvýšené
nároky na nábor. Stejně jako velká část firem v
regionu i v celé České republice jsme se potýkali
s nedostatkem odborných i ostatních pracovníků
ve výrobě, zejména obsluh CNC strojů, strojních a

Nově přijatí pracovníci pro nás znamenají zvýšené
požadavky na vzdělávání, neboť velká část z nich
nemá potřebnou kvalifikaci z oboru a je třeba je
šířeji zaškolovat. I z tohoto důvodu jsme zefektivnili a zeštíhlili naše tréninkové centrum – kde se
zaškolují nově nastupující pracovníci. Nová podoba
umožňuje realizovat tréninkové centrum dvakrát
do měsíce. Pokračovala i spolupráce se Střední
průmyslovou školou polytechnickou, se kterou
úzce spolupracujeme a jejíchž žáci u nás vykonávají
praxi. Ti nejlepší z nich dostávají pravidelně vyplácené prospěchové stipendium. Žáci SPŠP absolvovali v našich prostorách týdenní kovářský výcvik.
Průběžně byla realizována zákonná a odborná školení zaměstnanců na všech úrovních. Celkově bylo
proškoleno 7469 hodin, tj. 16,2 hodin na jednoho
zaměstnance.

FINANČNÍ ČÁST

elektro mechaniků ale i obsluh kovacích strojů.

ÚVODNÍ ČÁST

ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

OBSAH
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Velký zájem byl také o exkurze do výrobních
prostor, kterých se zúčastnilo více než 300 žáků
základních, středních i vysokých škol.
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ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA

AKVIZIČNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI
Dne 4. 12. 2013 jsme se stali majiteli akciových společností ALPER a ALNEM. Společnost ALPER a.s. je
menší průmyslovou kovárnou zaměstnávající dnes 139 lidí, sídlící v průmyslovém areále v Prostějově. Společnost dosáhla tržeb 215 mil. Kč a předběžného hospodářského výsledku před zdaněním 8,7 mil. Kč.

OBSAH
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Dne 14. 10. 2014 byl odkoupen 100% podíl společnosti SwissCentrum Engineering, s.r.o. (SCE). Společnost
se zabývá výrobou postupových nástrojů a obráběním forem a přípravků. Cílem je využít především know-how pracovníků a pomoci řešit kapacitní nedostatek společností Kovárna VIVA i Alper v oblasti výroby
nástrojů (zápustek). Cílem v roce 2015 byla stabilizace společnosti a zlepšení hospodaření. Tento záměr se
podařilo naplnit v listopadu 2015. K 01.01.2016 byli všichni zaměstnanci převedeni do kmenového stavu
společnosti Alper a.s. a v současné společnost SCE pronajímá svůj majetek.
ÚVODNÍ ČÁST

K 01. 01. 2017 byla rovněž zahájena likvidace společnosti ALNEM a.s. Movitý majetek společnosti byl v roce
2016 prodán společnosti Alper a.s. Ukončení likvidace společnosti proběhlo v létě roku 2017.

Ing. František Červenka
předseda představenstva
FINANČNÍ ČÁST

Ing. Miroslav Labaj
místopředseda představenstva
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ÚVODNÍ ČÁST
FINANČNÍ ČÁST

KOVÁRNA VIVA, A. S. ⁄ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

15

OBSAH
ÚVODNÍ ČÁST
FINANČNÍ ČÁST

KOVÁRNA VIVA, A. S. ⁄ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

16

OBSAH
ÚVODNÍ ČÁST
FINANČNÍ ČÁST

KOVÁRNA VIVA, A. S. ⁄ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

17

OBSAH
ÚVODNÍ ČÁST
FINANČNÍ ČÁST

KOVÁRNA VIVA, A. S. ⁄ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
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ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Kovátna VIVA a.s.

Sídlo

Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

Právní forma

akciová společnost

IČO

469 784 496

Zápis v obchodním rejstříku

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6097

ÚVODNÍ ČÁST

Součásti účetní závěrky:
• Rozvaha v plném rozsahu – aktiva
• Rozvaha v plném rozsahu – pasiva
• Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
• Přehled o změnách vlastního kapitálu
• Přehled o peněžních tocích
• Příloha účetní závěrky
Ve Zlíně, dne 12. března 2018
Statutární orgán účetní jednotky
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Podpis

Ing. František Červenka
předseda představenstva
FINANČNÍ ČÁST

Ing. Miroslav Labaj
místopředseda představenstva
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