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Slovo předsedy představenstva

Vážení obchodní partneři,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti KADAMO a.s. za
podnikatelský rok 1.6.2010 až 30.9.2011. Jedná se o prodloužené účetní a podnikatelské
období z 12 měsíců na 18 měsíců a tímto posunutím jsme do dalších roků z provozních
důvodů posunuly z podnikatelský a finanční rok od 1.10. jednoho roku do 30.9.
následného roku.
KADAMO a.s. působí na trhu již 19 let od svého založení v roce 1992 a rok 2010 a
částečně 2010 můžeme opět řadit mezi velmi úspěšné, i když v celém světě a i v naší
republice stále není ekonomická situace v průmyslu hlavně v hutním a strojírenském
dobrá a spousta podniků, které nemají proexportní portfolio své produkce se potýká
s výrobními a ekonomickými problémy.
Společnost se opět zaměřila v minulém roce převážně na výrobu ocelových
konstrukcí a provádění montážních prací technologického zařízení, ocelových
konstrukcí a potrubních rozvodů v průmyslových podnicích Ostravy a okolí.
Naše firma se zaměřuje především na oblast koksoven, hutí, dolů, povrchových dolů
a úpraven uhlí. Jak v minulých letech tak i v tomto roce se nám osvědčila spolupráce
s více významnými společnostmi a nebýt závislý pouze na jednom dominantním
zákazníkovi.
V roce 2010 - 2011 jsme se realizovali výrobu, dodávku a montáže složitějších a
technologicky náročnějších ocelových svařenců – dílů pro strojní a technologická
zařízení technologických celků koksoven
pro Vítkovice Strojírenství, HUTNÍ
PROJEKT Frýdek – Místek a.s. a pro firmu DALSELV DESIGN a.s.
Mezi naše nejvýznamnější stavby můžeme dokončení blokové opravy koksárenské
baterie č.8 na Koksovně Svoboda na OKD, OKK v objemu cca 23 mil. Kč. Nebyla to
jednoduchá oprava, protože se prováděla za stálého provozu zbývajících komor KB.
Tato stavba byla náročná jak na požadované variabilní množství pracovníků různých
profesí v závislosti na postupu stavby tak i na odborné znalosti a organizační
požadavky vedoucích pracovníků na stavbě. Naše firma je jediná, která v posledních
15-ti letech prováděla montáž koksárenských baterií a proto má odborně zdatné a znalé
pracovníky pro provádění těchto staveb.
Pro OKD, OKK na KSV jsme prováděli jak výrobu tak i montáže technologických
zařízení a ocelových konstrukcí v provozu chemie, uhelné služby a koksárenských
baterií.
V roce 2009 jsme zahájili zatím největší stavbu v historii naší firmy a to výstavbu
nové koksárenské baterie KB č.10 vč. všech nových obsluhovacích strojů v objemu cca
80 mil. Kč. Stavba je realizována na Koksovně Svoboda protože byla zahájena v roce
2009 a byla ukončena až v roce 2011. Současně jsme v druhé polovině roku zahájili
montáž nového obsluhovacího stroje pro KB č.8 taktéž na Koksovně Svoboda objemu
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cca 17 mil. Obě tyto významné a náročné stavby jsme realizovali pro odběratele
Vítkovice Power Engineering.
V roce 2010 jsme podepsali s firmou DALSELV DESIGN a.s.velmi důležitý
kontrakt na rekonstrukci a montáž obsluhovacích strojů koksárenských baterií č.11 a 12
v Třineckých Železárnách a.s. Jednalo se o kontrakt, který nám zajišťoval práci pro
2.polovinu roku 2010, celý rok 2011 s ukončením v roce 2012. Současně s montážními
výkony na stavbě jsme pro rekonstrukci stávajících strojů a dodávky nových vyráběli
technologická zařízení a ocelové konstrukce v objemu cca 30 mil. Kč
V oblasti údržby koksoven a hutí jsme průběžně během celého roku i nadále
zajišťovali náročné opravy především výrobního zařízení koksoven, chemických
provozů, výrobního zařízení vysokých pecí a válcoven.Tyto opravy jsme zajišťovali pro
ArcelorMittal Ostrava a.s. a OKK Koksovny a.s.

1.

Údaje o společnosti
Identifikační údaje
Obchodní jméno

KADAMO a.s.

Identifikační číslo

47 98 45 54

Sídlo

Ostrava-Moravská Ostrava,Cihelní 1191/95
PSČ 702 00

Datum založení

12. listopadu 1992

Den zápisu do obchodního
rejstříku

30. prosinec 1992

Právní forma

veřejná obchodní společnost

Rejstříkový soud

Krajský obchodní soud v Ostravě,
obchodní rejstřík

Číslo společnosti
v obchodním rejstříku

Oddíl B, vložka 3560

Statutární orgán
Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím
jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou
vyhrazeny do působnosti valné hromady.
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Představenstvo KADAMO a.s. má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.
Funkční období členů představenstva činí 2 roky, přičemž opětovné zvolení je možné.
V období 1.6.2010 – 30.9.2011 působilo představenstvo ve složení:
Ing. Tomáš Doležal
p. Ludvík Klučka
Barbora Doležalová

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada
společnosti má 3 členy, které volí valná hromada na dobu 2 let, opětovné zvolení členů
je možné.
V období 1.6.2010 – 30.9.2011 vykonávala dozorčí rada činnost ve složení:
Dalibor Štefek
Helena Klučková
Ing. Pavlína Doležalová

Zastupování společnosti

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

předseda a místopředseda představenstva jednají za
společnost samostatně

Kontaktní údaje

2.

Telefon

59 678 1876-7

Fax

59 6781875

E-mail

kadamo@kadamo.cz

Historie a současnost společnosti
Vznik společnosti
Veřejná obchodní společnost byla založena 12.listopadu 1992 a do obchodního
rejstříku byla zapsána dne 30.prosince 1992. Svoji činnost zahájila od 1.1.1993
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Organizační struktura

Ředitel společnosti

Finanční ředitel

Řízení jakosti

Obchodní
oddělení

Bezpečnost práce

Technické
oddělení

Ekonomické
oddělení

Výroba
Dispečink

Odbyt

Technická
příprava
výroby

Zásobování

Marketing
a nabídky

Středisko 200
výroba OK

Středisko 210
montáže

Mzdová účtárna
a personalistika

Technologie
svařování

Středisko 220
montáže

Ekonomika a
účetnictví

Technická
kontrola
jakosti

Středisko 230
montáže

Finance a
fakturace

Středisko 240
montáže

Personální politika
KADAMO a.s. disponuje zkušeným týmem odborníků. 1 pracovník je členem ČKAIT
pro obor řízení výstavby technologických celků a současně také společnost získala a
vlastní níže uvedená oprávnění pro provádění předmětu činnosti :
-

Certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002
Velký průkaz způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí
Velký svářečský průkaz dle DIN 18 800 – 7
Oprávnění k montážím, rekonstrukcím,opravám a revizí jeřábů a jeřábových drah
Oprávnění k montážím, opravám a revizím vyhrazených plynových zařízení
Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
Oprávnění Českého báňského úřadu k činnosti na povrchových pracovištích, která
spadají do oblasti působení báňského úřadu pro výrobu a montáž ocelových
konstrukcí a technologických zařízení úpraven, prádel a ostatních zařízení
povrchových provozů
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Personální politika naší společnosti je do budoucna zaměřena především na zvyšování
dosažených kvalifikací a znalostí všech pracovníků společnosti. U pracovníky THP se
snažíme především o zvyšování odborných a jazykových schopností, tak abychom byli
připraveni na neustále sílící konkurenci a byli jsme schopni případně rozšířit naši
spolupráci se zahraničními firmami nebo i jinými partnery v České republice.
Z důvodu neustále vyšších nároků na kvalitu výroby a tím i zkvalitnění svařovacích
procesů jako nedílné součásti výroby ocelových konstrukcí klademe neustále velký
důraz na kvalitu svářečských prací a na zvyšování kvalifikace všech svářečů, kteří u
nás pracují. Současně klademe větší důraz na výstupní kontrolu našich výrobků a
z tohoto důvodu jsme uzavřeli smlouvu o dílo s externím pracovníkem, který pro nás
potřebné činnosti zajišťuje.
Z důvodu lepší konkurence jsme se rozhodli, že v 2. polovině roku 2011 budeme žádat
o dotací z fondů EU na rozvoj technologie. Chceme koupit a instalovat nový CNC
stroj na obrábění větších svařenců a tím pokrýt naše výrobní požadavky a nebýt
závislý na subdodavatelích a současně rozšířit naše portfolio nabídky spolupráce ve
strojírenské výrobě. Předpokládaná investice bude cca 12-14 mil.Kč
U pracovníků dělnických profesí je naše politika vzdělání zaměřena především na
udržování a zvyšování dosažených odborných kvalifikací. Zvyšování jejich odborností
je nezbytné z důvodu neustále se zlepšujícího strojního vybavení potřebného pro
výrobu.

3.

Podnikatelská činnost
Předmět činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku
-

Výroba kovových konstrukcí a jejich částí
Montáž, servis a opravy technologických zařízení
Zprostředkování obchodu
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a revize vyhrazených zdvihacích zařízení
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Podnikatelské aktivity
Stejně jako v minulých letech převážná část činnosti společnosti KADAMO a.s.
spočívala ve výrobě ocelových konstrukcí technologických zařízení a jejich částí,
průmyslových filtrů, zásobníků, částí ocelových konstrukcí strojního zařízení a
různých aparátů především pro chemické provozy koksoven. Výroba ocelových
konstrukcí tvoří u naší firmy cca 50 % činnosti. Zbývající část činnost tvoří montážní
činnost a poskytování služeb především pro hutní podniky. V posledních letech se
nám podařilo uzavřít celoroční smlouvy na provádění údržby a poskytování
montážních služeb na závodě Koksovna, Aglomerace a pro závod služeb 3/31,37,39
ArcelorMittal Ostrava a.s.. Současně jsme za poslední roky vybudovali a udrželi
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stálé pracoviště na Koksovně Svoboda. Na těchto pracovištích sice nemáme
uzavřené celoroční smlouvy, ale jednotlivé zakázky musíme získávat ve výběrových
řízeních což se nám zatím s úspěchem daří a proto máme na těchto pracovištích stálé
montážní skupiny.

Kromě realizace zakázek pro naše stěžejní obchodní partnery, realizovala společnost
firma celou řadu menších zakázek pro širokou škálu zákazníků v regionu Ostravska.
Jednalo se především o menší zakázky ve výrobě, kterou jsme doplňovaly volné
výrobní kapacity.

4. Strategické záměry
Strategickým záměrem společnosti KADAMO a.s. v oblasti montáží a údržby pro r.
2011 - 2012 je úspěšně spolupracovat s našimi největšími obchodními partnery tj.
OKD,OKK a.s., ArcelorMittal Ostrava, VÍTKOVICE Heavy Machinery, HUTNÍ
PROJEKT Frýdek – Místek a DALSALV DESIGN a.s. tak abychom byli schopni
zajistit předpokládané požadované objemy specializované výroby a opravy
především v oblastech koksárenských baterií, chemických provozů a ostatních
hutních provozech.
V závěru roku jsme pro rok 2009 získali velmi významnou zakázku pro OKD, OKK
– Oprava KB č.8 – III. a IV. Etapa. Tato stavba bude pro naši firmu prioritní pro celý
rok 2010 - 2011 , i když nebude vyžadovat velké výrobní kapacity, ale bude velmi
technicky náročná, protože se za provozu bude provádět oprava 14 koksárenských
komor.
Pro naplnění našich výrobních kapacit ocelových konstrukcí a dílčích strojních částí,
budeme i v roce 2010 - 2011 usilovat o zkvalitnění naší výroby a navázání stálých
subdodavatelských vztahů v oblasti strojního opracování, tak abychom mohli nabízet
a vyrábět technologicky náročnější výrobky částí strojů především pro našeho stálé
odběratele OKK, Koksovny a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s. a VÍTKOVICE Power
Engineering a.s. Tím si chceme zajistit strategicky silné a stálé odběratele naší
výroby a poskytovaných služeb.
Strategickým záměrem do dalších let je kromě udržení pozice u stávajících
zákazníků rozšíření aktivit společnosti i mimo oblast našich tradičních obchodních
partnerů na koksovnách, hutním průmyslu, válcovnách a v provozech zpracování
uhlí a koksu, která je zatím dominantní.

5.

Finanční část
Viz přiložená rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2010 - 2011 a ostatní dle zprávy
auditora
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6.

Výrok auditora
Viz přiložená zpráva.

Přílohy :
- Zpráva auditora o ověření účetní závěrky sestavené za účetní období r.2010 - 2011

Za KADAMO a.s.
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