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Úvod 
 

 

Společnost TOS Svitavy, a. s.  vznikla  v březnu 1991 transformací státního podniku 

TOS Svitavy. Společnost byla privatizována v 1. kole kupónové privatizace. Od roku 

1996 má majoritní podíl ve společnosti  akciová společnost B.G.M. holding a.s. 

 

TOS Svitavy, a.s.  jak v tuzemsku, tak v zahraničí reprezentují dva vlastní obory 

produkce, a to dřevoobráběcí stroje a mechanická sklíčidla. Tyto vlastní obory doplňuje 

efektivní zakázková výroba ocelových svařovaných a obráběných konstrukcí.  

 

Zpracování dřeva dlouhodobě patří k velmi dynamickým oborům. Rostoucí poptávka 

po jeho efektivním zpracování, nedostatek pracovníků pro manipulaci 

a obsluhu technologií a zejména pak fyzická namáhavost práce vedly společnost 

k rozšíření produkce rozmítacích pil o automatizované manipulační uzly. Společnost 

se tak zařadila v tomto oboru mezi přední výrobce nejen v ČR, ale také v okolních 

evropských zemích. Rozšíření produkce rozmítacích pil o automatizované manipulační 

uzly se ukázalo jako jediná a správná cesta v rozvoji oboru.   

 

Kvalita a přesnost mechanických sklíčidel, včetně schopnosti společnosti včas 

reagovat na požadavky zákazníků, jsou hlavními aspekty, které řadí tento obor mezi 

stabilní obory společnosti. 

 

Zkušenosti kvalifikovaného personálu firma zhodnocuje v konstrukční a technologické 

přípravě a následné výrobě ocelových svařovaných a obráběných konstrukcí jak pro 

tuzemské, tak zejména pro zahraniční partnery. 

 

Rok 2021 jednoznačně potvrdil nastoupenou strategii rozvoje výše uvedených oborů 

a spolu s kvalitou produktů a schopností reagovat na individuální požadavky zákazníků 

tak vytvořil podmínky pro udržení významné pozice společnosti na trhu v České 

republice i v zahraničí.  

 

Tyto základní priority jsou také součástí politiky a cílů kvality v rámci certifikovaného 

systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015 
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1. Identifikace společnosti 
 

1.1 Základní údaje o společnosti 
 

1.1.1    Obchodní jméno společnosti 
       TOS Svitavy, a.s. 

 
1.1.2    Identifikační číslo 

       150 34 020 
 
1.1.3    Adresa 

       Říční  2269/1d, 568 02 Svitavy 
 
1.1.4    Datum vzniku 

Společnost vznikla dnem 15. března 1991 transformací státního 
podniku TOS Svitavy. 

 
1.1.5 Zapsána 

V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 131 

 
1.1.6 Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti ve výši 36 600 000 Kč tvoří  
610.000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 60,- Kč. 

 
1.1.7   Počet zaměstnanců 

137 
 
1.1.8 Jmenovitá hodnota akcie 

60 Kč 
 

  1.1.9    Vyplacené dividendy 
       v roce  2020   0,00 Kč 

na jednu akcii     0,00 Kč 
 

          1.1.10   Informace o organizačních složkách v zahraničí 
Společnost v uvedeném období neměla organizační složku 
v zahraničí 

 
1.2 Řídící orgány společnosti, stav k 31.12.2021 

 
Členové představenstva : 

Ing. Oldřich Jachan   předseda 
Ing. František Dokulil  člen  
Ing. Ladislav Adamec, CSc. člen 
Ing. Vojtěch Sedláček                  člen 
Ing. Petr Hroch   člen 
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Členové dozorčí rady : 
Ing. Martin Adamec   předseda  
Ing. Pavel Chmelík   člen  
Ing. Mgr. Jana Adamcová  člen   
 

Generální ředitel společnosti : 
Ing. Oldřich Jachan – absolvent VUT Brno, nebyl trestán, nevykonává 
jinou podnikatelskou činnost 

 
 

1.3  Údaje o finanční situaci 
 

Auditovaný  hospodářský výsledek společnosti za rok  2021 před zdaněním 
4.795 tis. Kč (zpráva auditora tvoří přílohu výroční zprávy). 
 
Základní  kapitál společnosti v celkové výši 36.600.000,- Kč je rozdělen na 
274.477 kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité 
hodnotě 60,- Kč,  ISIN CS0005009356 a na  335.523 akcií na jméno 
v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 60,- Kč, ISIN CZ0005129478. 

 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2021 (Netto) činí 
18.004 tis. Kč. 
 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2021 činí 26.077 tis. Kč.  
 
V roce 2021 společnost pořídila investice v objemu 3.137 tis. Kč. Objem 
uhrazených závazků z pořízených investic (včetně investičních 
a dodavatelských úvěrů) potom představuje částku 6.548 tis. Kč.  
 
 
1.4  Účast na podnikání jiných osob 
 
není 
 
1.5  Účast na podnikání společnosti 
 
Větší než 10% podíl na hlasovacích právech 
 
B.G.M. holding, a.s.           85,2 %  
 
1.6  Zapojení společnosti do dalších organizací 
 

 Akciová společnost TOS Svitavy je členem : 
◼ Svaz strojírenské technologie, Praha 
◼ Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. 
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2. Předmět podnikání společnosti 
 
2.1 Charakteristika činnosti  

 Předmět podnikání společnosti zapsán v obchodním rejstříku : 

• obráběčství 

• zámečnictví, nástrojářství 

• malířství, lakýrnictví a natěračství 

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

Předmět činnosti zapsán v obchodním rejstříku:  

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
 

Strategickým záměrem společnosti v oboru dřevoobráběcích strojů je využít 
technickou erudici projektantů a konstruktérů opírající se o znalost reálného provozu 
pilnic a skutečných potřeb jejich provozovatelů k nabídkám komplexních 
automatizovaných řešení pilařských provozů. 
 
V oboru mechanických sklíčidel je dlouhodobým cílem společnosti postupná změna 
technologie výroby, která spolu s dílčími investicemi do modernizace technologického 
vybavení přinese zvýšení produktivity práce a tím i zvýšení efektivnosti výroby.   
 
Zakázková výroba musí, stejně jako v minulých obdobích, sehrávat roli stabilizujícího 
oboru v reakci na výkyvy produkce vlastních výrobních oborů s cílem povýšit obchodní 
spolupráci na úroveň partnerství na principu výhodnosti a dlouhodobosti.  
 
Investice pořízené v posledních čtyřech letech v mil. Kč: 

     

Investice Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Technologie 11,7 0,9 5,7 0,9 

Stavby 1,2 3,0 2,9 0,8 

Výpočetní technika 1,2 0,8 0,6 0,2 

Dopravní technika 0 0,5 0,5 1,2 

Ostatní  0,4 0,1 0,1 0,0 

Celkem 14,5 5,3 9,8 3,1 

 
Poznámka: 
Z pořízených technologií v objemu 0,9 mil. Kč představuje soustruh SU50A/2000 po 
generální opravě 0,7 mil. Kč. Ze stavebních investic tvoří 0,5 Kč investice do 1. etapy 
rekonstrukce střešních pláště (výdejna, ostřírna).   
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Rozdělení činností - struktura prodeje v posledních třech letech v mil. Kč 

Tržby v mil. Kč 2019 2020 2021 

TOS Svitavy celkem 194,9 100,0% 173,1 100,0% 200,8 100,0% 

Dřevoobráběcí stroje a manipulační technika vč. 

ND 
70,2 36,0% 54,5 31,5% 69,2 34,5% 

Kooperace 8,5 4,4% 12,5 7,2% 16,6 8,3% 

Rotační upínací zařízení 72,8 37,4% 62,1 35,9% 64,9 32,3% 

Zakázková výroba 36,4 18,7% 37,1 21,4% 44,5 22,2% 

Služby 4,1 2,1% 4,6 2,7% 3,3 1,6% 

Obchodní zboží 2,9 1,5% 2,3 1,3% 2,3 1,1% 

 
Struktura prodeje Dřevoobráběcích strojů dle trhů 

Podíl jednotlivých trhů na obratu v mil. Kč 2019 2020 2021 

Dřevoobráběcí stroje a manipulační technika vč. 

ND 
70,2 100,0% 54,5 100,0% 69,2 100,0% 

   ●   tuzemsko 33,0 47,0% 21,5 39,4% 35,2 50,9% 

   ●   export 37,2 53,0% 33,0 60,6% 34,0 49,1% 

      z toho: Polsko 31,3 44,7% 18,5 33,9% 25,5 36,8% 

  Slovensko 5,6 7,9% 10,6 19,5% 5,9 8,5% 

  Maďarsko 0,1 0,2% 2,3 4,2% 1,0 1,4% 

  Ostatní 0,2 0,2% 1,6 2,9% 1,6 2,3% 

 
Struktura prodeje Sklíčidel dle trhů 

Podíl jednotlivých trhů na obratu v mil. Kč 2019 2020 2021 

Rotační upínací zařízení 72,8 100,0% 62,1 100,0% 64,9 100,0% 

   ●   tuzemsko 32,6 44,8% 25,8 41,6% 26,3 40,5% 

   ●   export 40,2 55,2% 36,3 58,4% 38,6 59,5% 

      z toho: Velká Británie 9,8 13,5% 9,5 15,3% 9,6 14,8% 

  USA 12,4 17,1% 11,4 18,4% 10,3 15,9% 

  Slovensko 3,2 4,4% 2,8 4,4% 3,1 4,7% 

  Turecko 3,2 4,4% 3,3 5,3% 2,9 4,5% 

  Itálie 1,4 2,0% 0,9 1,5% 1,6 2,4% 

  Německo 2,9 4,0% 2,7 4,3% 2,7 4,2% 

  Maďarsko 2,8 3,8% 2,0 3,2% 2,8 4,4% 

  Francie 0,6 0,8% 0,8 1,3% 0,9 1,4% 

  Ostatní 3,8 5,3% 2,9 4,8% 4,6 7,1% 
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Struktura prodeje Zakázková výroba dle trhů 

Podíl jednotlivých trhů na obratu v mil. Kč 2019 2020 2021 

Zakázková výroba 36,4 100,0% 37,1 100,0% 44,5 100,0% 

   ●   tuzemsko 1,4 3,8% 0,7 1,9% 0,6 1,3% 

   ●   export 35,0 96,2% 36,4 98,1% 43,9 98,7% 

 
 
Prodej „dřevoobráběcích strojů“ je realizován v tuzemsku přímo. Prodej do zahraničí 
je potom realizován převážně prostřednictvím zástupců na jednotlivých teritoriích. 
          
Prodej sklíčidel je v tuzemsku i v zahraničí zajišťován jak přímo, tak prostřednictvím 
velkoobchodních organizací, které se profilují na trzích s nářadím.  
          
Prodej obchodního zboží tvoří převážně doplňkový sortiment ke dřevoobráběcím 
strojům.   
  

2.2 Personální politika, počet zaměstnanců, osobní náklady 
 

Ve společnosti TOS Svitavy, a. s. pracovalo v roce 2021 v průměru  131 zaměstnanců; 
průměrný měsíční výdělek meziročně vzrostl o 8,67 %. Přes složitou pandemickou 
situaci nebylo  v roce 2021, stejně jako v roce 2020, nutné přistoupit k přerušení 
provozu.   
 
Přestože je společnost významným a stabilním zaměstnavatelem v regionu, nedaří se 
přes značné personální aktivity zajišťovat  potřebný kvalifikovaný personál především 
v dělnických profesích.  
 
Společnost má uzavřenou kolektivní smlouvu. 
 
 
 
 2.3 Ekologie 
 
Ekologii a životnímu prostředí je věnována trvalá pozornost. Likvidace odpadů byla 
prováděna v souladu s platnou legislativou prostřednictvím autorizovaných firem. 
 
Povinnosti dané právními předpisy byly v roce 2021 plněny. 

 
 

2.4. Výzkum a vývoj 
  
V roce 2021 byly konstrukční kapacity směrovány do vývoje dalších mechanizačních 
uzlů s cílem naplnit strategické cíle v oblasti komplexních řešení pilařských provozů  
 
 
Rozhodující kapacity konstrukce byly potom věnovány na přípravu konstrukční 
dokumentace pro realizaci uzavřených obchodních případů rozmítacích a omítacích 
uzlů s manipulační technikou a na rozpracování konstrukční dokumentace pro výrobu 
kooperačních zakázek. 
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3. Podnikatelská činnost a finanční situace v roce 2021 
 
Přes pokračující pandemii coronaviru, která zasáhla celý svět a měla negativní dopad 
na celosvětovou ekonomiku, se podařilo naplnit a překročit plánované cíle společnosti 
v tržbách, a to ve všech oborech produkce. Od počátku roku však docházelo 
k postupnému nárustu cen základních materiálů, které nebylo možné okamžitě 
promítnout do cen finální produktů, zejména potom u kontraktů s delší průběžnou 
dobou výroby, což ovlivnilo negativně hospodářský výsledek společnosti.  V závěru 
roku se vedle nárůstu cen základních materiálů projevil i jejich nedostatek, který u 
některých elektronických prvků znamenal prodloužení dodacích termínů z týdnů na 
měsíce.  
Závěrem roku 2021 jsme byli svědky dramatického růstu cen energií, spojené 
s ukončením aktivit některých dodavatelů energií. Tato situace zasáhla i naši 
společnost, kde ukončení dodávek plynu ze strany našeho dodavatele počátkem října 
a zajištění dodávek od náhradního dodavatele do konce roku představovalo ztrátu ve 
výši cca 1,5 mil. Kč.  
Vedle toho se společnost musela vyrovnat s kurzovými vlivy, kde se negativně promítla 
i politika ČNB ve zvyšování úrokových sazeb, v rámci boje proti inflaci.   
Díky dobré obchodní zajištěnosti, nebylo nutné přistoupit ani v roce 2021k přerušení 
výroby.  
Společnost, stejně jako v předchozích letech pokračovala v investičních aktivitách, 
zaměřených jak na modernizaci technologického parku, tak na rekonstrukce střešních 
plášťů. 
 
Plnění plánu v tržbách z hlavní činnosti podle jednotlivých aktivit vyplývá z následující 
tabulky. 
 

Produkt 

Tržby                                                                          

Vlastní výrobky                                                             

Služby                                                                     

Zboží 

Tržby 2021        

Plán                     

(TCZK) 

Tržby 2021        

Skutečnost         

(TCZK) 

  

Dřevoobráběcí  

stroje                                        

Stroje a manipulační technika 59 940 62 013 

Náhradní díly 8 000 7 183 

Kooperace 13 600 16 555 

Tržby za vlastní výrobky 81 540 85 751 

Služby  2 200 986 

Zboží  2 500 2 269 

TRŽBY CELKEM 86 240 89 006 

  

Sklíčidla 

Sklíčidla (vlastní výrobky) 60 000 64 949 

Služby  450 725 

Zboží  100 74 

TRŽBY CELKEM 60 550 65 748 

Zakázková výroba 

Andritz 40 000 43 902 

Ostatní 0 573 

Služby 0 -343 

TRŽBY CELKEM  40 000 44 132 

Tržby za vlastní výrobky - hlavní činnost 181 540 195 175 
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3.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – hodnocení dle produktů: 
Dřevoobráběcí stroje 
Plán tržeb celkem byl překročen o 5,1%. Prodej strojů a manipulační techniky byl 
překročen 3,5%, kooperace potom o 21.7%. Export se na celkovém obratu „strojů a 
manipulační techniky, včetně náhradních dílů“ podílí 49%. 
V meziročním srovnání  obratu „strojů a manipulační techniky, včetně náhradních dílů“ 
bylo dosaženo nárůstu o 14,7 mil. Kč.   
 
Sklíčidla   
Plán prodeje sklíčidel byl překročen o 8,6%. V meziročním srovnání bylo dosaženo 
nárůstu o 2,8 mil. Kč, podíl exportu na celkovém obratu dosáhl 59.5%.  
 
 

Zakázková výroba  
Sortiment zakázkové  výroby reprezentuje výroba ocelových a nerezových konstrukcí 
pro významné, zejména zahraniční zákazníky. V roce 2021 byl překročen plán o cca 
10,3%. V meziročním srovnání bylo dosaženo nárůstu o 7,4 mil. Kč. 
Produkce divize Zakázková výroba byla prakticky celá exportována.  
 

 
 

3.2 Efektivnost hospodaření a finanční situace  
 
Hospodaření společnosti za rok 2021 bylo uzavřeno s kladným výsledkem ve výši 
4.795 tis. Kč. To představuje plnění plánu na 119,5%.  
Překročení plánovaného obratu o 13,6 mil. Kč se však nepromítlo do vyššího 
překročení zisku zejména z důvodu nárůstu cen vstupních materiálů, který se odrazil 
ve zvýšení podílu materiálu na tržbách o 3% s negativním dopadem do 
hospodářského výsledku 6,1 mil. Kč.  
Zvýšení ceny plynu ve 4. čtvrtletí potom představovalo ztrátu 1,5 mil. Kč v roce 
a porucha na vodovodním řadu potom představovala ztrátu 0,2 mil. Kč   
 
Na opravy a údržbu byly vynaloženy náklady v objemu 2,7 mil. Kč. V roce 2021 byla 
část nákladů vynaložena na preventivní prohlídky klíčových technologií externími 
dodavateli v rámci plánovaných odstávek (řádná dovolená) s cílem minimalizovat 
výpadky strojů během běžného provozu a náklady na odstraňování havárií.  
 
Celkový dosažený výsledek hospodaření byl pozitivně ovlivněn finančním výsledkem  
hospodaření, kterým je ztráta ve výši 1,5 mil. Kč, což v meziročním srovnání 
představuje snížení ztráty o 4,9 mil. Kč. Významný podíl na tomto výsledku mají 
zajišťovací operace proti kurzový vlivům.  
 
V roce 2021 byly, v souladu s plánem,  pořízeny investice v objemu 3,1 mil. Kč.  Vlastní 
zdroje použité na úhradu závazků z investičních aktivit (včetně úhrad jistiny 
investičních úvěrů) představují částku 6,5 mil. Kč. 
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4. Předpokládaný vývoj a cíle  příštího období 
 

Schválený podnikatelském záměr na rok 2022 v tržbách vyplývá z následující tabulky. 
V tomto podnikatelském záměru se odráží jednak rozpracované nabídky rozmítacích 
a omítacích uzlů v sortimentu dřevoobráběcích strojů, tak předpoklady 
a očekávání našich klíčových zákazníků.  
 
Tržby za vlastní výrobky a služby  - plán 2022 

Produkt 

Tržby                                                                     

Vlastní výrobky 

Služby                                                                       

Zboží 

Tržby 2021        

Skutečnost         

(TCZK) 

Tržby 2022        

Plán         

(TCZK) 

  

Dřevoobráběcí  

stroje                                        

Stroje a manipulační technika 62 013 66 600 

Náhradní díly 7 183 8 000 

Kooperace 16 555 18 150 

Tržby za vlastní výrobky 85 751 92 750 

Služby  986 2 200 

Zboží  2 269 2 500 

TRŽBY CELKEM 89 006 97 450 

  

Sklíčidla 

Sklíčidla (vlastní výrobky) 64 949 75 900 

Služby  725 700 

Zboží  74 100 

TRŽBY CELKEM 65 748 76 700 

Zakázková výroba 

Andritz 43 902 36 000 

Ostatní 573 0 

Služby -343 0 

TRŽBY CELKEM  44 132 36 000 

Tržby za vlastní výrobky - hlavní činnost 195 175 204 650 

Tržby za služby - hlavní činnost 1 368 2 900 

Tržby za služby - ostatní  1 923 2 100 

Tržby za zboží 2 343 2 600 

TOS - TRŽBY CELKEM 200 809 212 250 

 
 
V nárůstu obratu se odráží především známé zvýšení cen vstupních materiálů 
a energií promítnuté do cen produkce. Cílem pro rok 2022 je tak dosažení minimálně 
vyrovnaného hospodaření a tím vytvoření jak finančních zdrojů na rozpracované a 
plánované investice, tak na krytí nárůstu zásob v důsledku nutného předzásobení 
kritickými materiály.  
V podnikatelském záměru společnosti se také odráží dlouhodobé cíle, zejména potom: 

- personální stabilizace pracovního kolektivu 
- zvýšení nákladů na preventivní údržbu a tím snížení nákladů na 

poruchovou údržbu, při snížení neplánovaných výpadků technologií 
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5.  Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci 
rozvahového dne 
 
V druhé polovině února 2022 začalo Rusko válku proti Ukrajině. Tato skutečnost měla 
za následek přerušení dodavatelských řetězců a významný nárůst cen surovin. Došlo 
ke zmrazení obchodní spolupráce s Ruskem a zavedení sankcí ze strany západních 
států. 
Řada odvětví bude zasažena následky války. V současné době není zřejmé, jak 
dlouho bude válka trvat. Z tohoto důvodu nelze v současné době plně posoudit 
důsledky ruské agrese na Ukrajině na situaci společnosti a její finanční pozici. 
 
Na základě budoucího vývoje může mít situace negativní dopady i na naši 
společnost. 
 
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady války na Ukrajině na své aktivity 
a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého 
trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za 
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
 
 
 

6. Přílohy 
 

 

 

 

 

 




























































