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Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: OSTROJ a.s. 
Sídlo: 

IČO: 

Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava 
45193681 

DIČ 

Tel: 

Email: 

Web: 

CZ 45193681 
+420 553 872 111
info@ostroj.cz
www.ostroj.cz

Složení orgánů společnosti s platností 
k31.12.2021: 

Správní rada: Ing. Vladimír Trochta, předseda správní rady 
JUDr. Michal Kačmařík, místopředseda správní rady 
Mgr. Václav Kratochvíl, člen správní rady 
Ing. Vojtěch Trochta, člen správní rady 

Akciová společnost OSTROJ a.s. (dále jen „společ
nost") byla založena jednorázově Fondem národního 
majetku české republiky se sídlem v Praze 1, Gorké
ho náměstí 32 (dále jen „zakladatel") jako jediným 
zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsa
hující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 
§172 odst.1 z. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku)
zde dne 24. dubna 1992 ve formě notářského zápi
su. Společnost je vedena u obchodního rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, kde je zapsána v oddíle

B, vložce 349 ke dni 30. dubna 1992. Společnost byla 
založena na dobu neurčitou. 
Základní kapitál společnosti činí 455.797 .200 korun 
českých a je rozdělen na 759.662 listinných akcií na 
jméno po 600 korunách českých jmenovité hodnoty. 
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodno
tou jeho akcií, přičemž každých 600,- Kč jmenovité 
hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcie nejsou 
obchodovatelné na žádném oficiálním akciovém 
trhu. 
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Vážení akcionáři, 

Rok 2021 byl i pro naši společnost rokem překonávání 
dopadů celosvětové pandemie koronaviru na hospo
dářství. Začali se k nám vracet zákazníci, kteří postup
ně na trhu získávali nové zakázky a začali objednávat 
i větší objem práce v naší společnosti. 

Navzdory dopadům pandemie jsme nezměnili stro
jírenský obor podnikání naší společnosti, ve kterém 
jsme v předchozích letech dosahovali dobrých výsled
ků. Soustředili jsme se na výrobu složitých a přesných 
výkovků a výkovků pro automobilový průmysl a ze
mědělskou techniku, a to včetně jejich komplexního 
obrábění, výrobu lisovacích nástrojů a forem pro au
tomobilový průmysl, přípravků pro letecký průmysl, 
složitých opracovaných svařenců, výrobu hřídelí pro 
elektromotory a aplikace v energetice, provádění po
vrchových galvanických úprav. Snažili jsme se rozvíjet 
i náš tradiční obor konstrukci a výrobu důlních zaříze
ní a výrobu speciálních hydraulických válců a kompo
nent a snažili jsme se získat zákazníky z dalších odvět
ví - silniční doprava, železniční doprava, energetika, 
výroba stavebních strojů a lesnické techniky. 

Vrcholový orgán společnosti - Správní rada společ
nosti - i v roce 2021 pracovala ve stejném složení jako 
v letech minulých a plnila své povinnosti v souladu 
s působnostmi, které jsou jí dány obecně závaznými 
právními předpisy a platnými stanovami společnosti. 

Od 1. 1. 2021 nastoupil na pozici generálního ředi
tele dosavadní ředitel divize Důlních strojů pan Aleš 
Martínek. 

Na konci roku 2021 jsme v Ruské federaci založili dce
řinou společnost za účelem rozvoje a pro lepší podpo
ru obchodních aktivit a technické podpory v této části 
světa. 

8 Výroční zpráva 2021 

TEXTOVÁ ČÁST 

V rámci rozvoje kvality strojírenské výroby, důlních 
techniky, galvanických povlaků a stavebních výrobků, 
byl v roce 2021 úspěšně realizován 2. dozorový audit 
dle normy ISO 9001 :2015 rozšířený o Systém jakosti 
v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) dle Metodic
kého pokynu Ministerstva dopravy ČR, a to pro oblast 
stavebních výrobků. Audity byly provedeny společ
nosti TOV SOD Czech s.r.o. 

V oblasti výroby dílů pro automobilový průmysl pro
běhl úspěšně recertifikační audit podle normy VDA 
6.1 :2016, který provedla společnost TOV SOD Man
agement Service GmbH. 

Úspěšně proběhl také recertifikační audit v oblasti 
systému svařování podle normy ISO 3834-2 včetně re
certifikace velkého svářečského oprávnění pro ocelo
vé konstrukce podle normy DIN 18800-7 a pro jeřáby 
podle normy DIN 15018. Zdárně byla zvládnuta také 
recertifikace dle normy EN 1090 pro provádění oce
lových konstrukcí. Tyto recertifikační audity provedla 
společnost GSI SLV Berlin - Brandenburg. 

Pro zvýšení efektivity proběhl audit managementu 
kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci realizovaný společností TOV SOD Czech 
s.r.o. jako integrovaný.

Společnost také pokračuje ve svém zodpovědném 
přístupu k životnímu prostředí a rozvoji systému en
vironmentálního managementu a v roce 2021 prošla 
úspěšně 2. dozorovým auditem pro tento systém ma
nagementu dle normy ISO 14001 :2015, provedený 
společnostíTOV SOD Czech s.r.o. 

Stranou nezůstává ani oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, když v roce 2021 společnost úspěšně 
absolvovala také druhý dozorový audit systému man
agementu dle normy ISO 45001 :2018, taktéž prove
dený TOV SOD Czech s.r.o. Tímto si společnost udržuje 
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standard v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci daný výše zmíněnou normou. 

Dále bylo realizováno 12 plánovaných interních kont
rol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě 
platné legislativy byla provedena roční prověrka BOZP 
za účasti zástupců společnosti, odborové organizace a 
poskytovatelů pracovnělékařských služeb. 

V srpnu proběhla na DG kontrola ČIŽP zaměřená na 
plnění podmínek (stanovených příslušnými právními 
předpisy) při nakládání s chemickými látkami. Kont
rolou nebyla shledána porušení souvisejících právních 
předpisů. Následně v září proběhla na stejné divizi i 
kontrola zaměřená na nakládání se závadnými látka
mi a vodami ve smyslu vodního zákona. 

V rámci investic ve společnosti, byl v uplynulém 
roce pořízen dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 
44.089 tis. Kč. Byly realizovány investiční projekty na 
pořízení strojů a zařízení v celkové hodnotě 29.626 
tis. Kč a stavební projekty v hodnotě 13.821 tis. Kč. V 
rámci nehmotného majetku bylo realizováno celkem 
641 tis Kč (nezahrnuty náklady na informační systémy 
IFS, RON a BNS, které budou aktivovány v roce 2022). 

V roce 2021 v souvislostech s výskytem pandemického 
onemocnění Covid 19 došlo k realizaci původně zpož
děných investic z roku 2020 a současně byly uvolněny 
k realizaci i rozsáhlé investice pro rok 2022. V průběhu 
roku byla dokončena výměna 6 mostových jeřábů o 
nosnosti 5 tun až 15 tun na divizi Strojírna, divizi Hyd
raulika a odboru Nákupu. Dále byla dokončena inves
tice na pořízení nového 3D měřícího stroje a pořízení 
držáku zápustek na divizi Kovárna a kalírna. Nově byla 
pořízena kotoučová pila rovněž na divizi Kovárna a ka
lírna. Tlak na úspory energií vedl k obměně kompre
sorů jak pro naši kompresorovou stanici, tak i samo
statně pro divizi Galvanovna. Pro generování úspor 

v materiále a energiích a pro zvýšení ekologického pří
nosu společnosti bylo pořízeno nové výkonnější des
tilační zařízení pro recyklaci rozpouštědel pro lakovnu 
na divizi Strojírna. V rámci pravidelné obměny strojů 
a zařízení byly pořízeny celkem 3 vysokozdvižné ručně 
vedené vozíky o nosnosti 1,6 až 2 tuny. Pro zvýšení 
kvality výrobků byl pro divizi Kovárna a kalírna poří
zen nový optický seřizovací přístroj. Pro zlepšení kon
troly jakosti byl pořízen nový výkonnější ultrazvukový 
defektoskopický měřící přístroj na pracoviště divize 
Strojírna. Za účelem zvýšení efektivity při svařování 
byly pořízeny dva svařovací vozíky jakožto zcela nová 
technologie pro divizi Strojírna. Nové vozíky dokáží 
automaticky provádět svary rovinné i kolmé. 

V rámci nehmotných investic byla pořízena nová digi
tální telefonní ústředna 3CX, která plně nahradila sta
rou analogovou ústřednu. Proběhl upgrade informač
ních systémů Ansys a Space Claim a byl nově pořízen 
software EPLAN na kreslení elektrických schémat pro 
divizi Důlních strojů. 

V roce 2021 společnost vykázala o 60 mil Kč vyšší cel
kové tržby z prodeje výrobků a služeb ve srovnání s 
rokem 2020, podařilo se tak překonat dopad corona
virové pandemie, která ovlivnila výsledky za rok 2020. 
Ani v roce 2021 se bohužel nepodařilo zrealizovat žád
nou velkou zakázku na divizi Důlní stroje. Výsledek po 
zdanění tak dosáhnu! ztráty ve výši 11,9 mil Kč. 

Pokud jde o konsolidovanou účetní závěrku, tak spo
lečnost v účetním období 2021, v souladu s možnost
mi danými zákonem, vyhodnotila jako dostačující 
zpracovat povinně pouze řádnou účetní závěrku. 

Zaměstnanost ve společnosti v roce 2021 oproti 
roku 2020 mírně vzrostla. Ke 31.12.2021 činil počet 
kmenových zaměstnanců 797 a externích pracovníků 
32, což je dohromady 829. Meziročně tak činil nárůst 
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zaměstnanosti 2,2 %. V oblasti náboru byla ve druhé 
polovině roku realizována náborová kampaň k zajiš
tění pracovní síly zejména pro divizi Strojírna. Za celý 
rok 2021 nastoupilo do společnosti celkem 104 kme
nových zaměstnanců a 26 agenturních zaměstnan
ců, naopak odešlo 97 kmenových a 1 O agenturních 
zaměstnanců. Ačkoliv je nábor pracovníků poměrně 
úspěšný, celkový nárůst v počtu zaměstnanců není 
tak výrazný, a to díky poměrně velkému počtu odcho
dů. Fluktuace zaměstnanců v roce 2021 činila 13 %. 

Jedním z benefitů, které svým zaměstnancům společ
nost nabízí, je profesní růst, který zajišťujeme orga
nizací odborných kurzů, pod vedením interních i ex
terních lektorů. V roce 2021 se do procesu vzdělávání 
investovalo 1.117 tis. Kč. Snížení nákladů pro oblast 
vzdělávání bylo zapříčiněno absencí části prezenčních 
kurzů, které nemohly být, vzhledem k vládním opat
řením souvisejícími s pandemií Covid 19, realizovány. 
V rámci odborných kurzů jsme využili projektu „PO
VEZ" = Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. 
OSTROJ a.s. tak čerpal finanční prostředky na rozšíření 
odborných znalostí svých zaměstnanců v oblasti ne
destruktivního zkoušení, proškolování svářečského 
personálu či kontroly kvality. Další vzdělávací projekt, 
který podpořil rozvoj zaměstnanců v oblasti IT, měk
kých a manažerských dovedností, byl realizován pro
střednictvím Okresní hospodářské komory. 

Mezi nabízené a aktivně využívané zaměstnanecké 
výhody patří především dotované závodní stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění a nově i poskytová
ní příspěvků na zdravotní péči, kulturu, sport a vzdě
lávání. V roce 2021 byly zavedeny dva nové pobídkové 
benefity, a to příspěvek na dopravu do zaměstnání 
pro zaměstnance, kteří dojíždějí do práce ze vzdále
nosti 35 a více kilometrů, a náborový příspěvek pro 
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vybrané profese. Cílem je oslovit a získávat pracovní
ky klíčových profesí i z větší dojezdové vzdálenosti. 

V oblasti sponzoringu se společnost nadále angažu
je ve dvou hlavních směrech. Prvním je pomoc přede
vším handicapovaným dětem a mládeži v okolí sídla 
společnosti. Druhou oblastí zájmu je podpora tech
nického vzdělávání a pomoc při náboru žáků Střední 
školy technické Opava a Střední školy průmyslové a 
umělecké Opava. OSTROJ dále spolupracuje s Mateř
skou školou křesťanskou a Mateřskou školou Eliška v 
Opavě. I nadále je cílem vést děti již od útlého věku 
k technickému vzdělávání. Společnost stále spolupra
cuje se 3 opavskými a 3 mimo opavskými základními 
školami. 

Obchodní a výrobní činnost, dle jednotlivých vý
robních divizí, můžeme zhodnotit následovně: 

V roce 2021 se divizi Důlních strojů bohužel nepo
dařilo získat žádnou významnou zakázku. V roce 2021 
došlo k dramatickému zvýšení cen uhlí na světových 
burzách, a to zapříčinilo, že se důlní společnosti po ce
lém světě vrátily ke svým investičním plánům, které 
musely v posledních letech výrazně snížit. Od začát
ku roku 2021 tak evidujeme zvýšený zájem o důlní 
technologie. V roce 2021 jsme se účastnili několika 
výběrových řízení na dodávku důlních technologií pro 
vybavení porubů pro hlubinnou těžbu uhlí, hlavně 
v Rusku, Kazachstánu a na Ukrajině. 

Vzhledem k proměnlivé situaci na trhu s uhlím kole
gové z ODS vynaložili ještě více úsilí na hledání vhod
ných alternativních výrobků na trhu k důlním zaříze
ním určeným pro podpovrchovou těžbu uhlí. Jedním 
z nich se jeví vývoj nového dopravníku pro razící štíty 
americké firmy Robbins určené pro ražbu tunelů, dal
ším je konstrukce a výroba válečkových dopravníků 
pro průmyslové aplikace, které nyní vyrábíme pro po-
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třeby DSTR a které nabízíme i externím zákazníkům. 

Pro divizi Kovárna a kalírna začal rok 2021 slibně 
a navázal na oživení poptávky po automotivevýkovcích 
z konce roku 2020. Záhy se však začal v důsledku celko
vého oživení poptávky projevovat na trhu nedostatek 
oceli ke kování. Cena oceli raketově rostla na nová his
torická maxima. Tyto nárůsty nákladů se po složitých 
jednáních postupně dařilo přenášet do prodejních cen 
výrobků DKK. S nekončícími vlnami onemocnění Co
vid-19 a jejich následky se Kovárna potýkala praktic
ky celoročně. Dramatický nedostatek čipů pro použití 
v automobilovém průmyslu a tlak na „nucený" pře
chod na elektromobilitu stojí za prudkým poklesem 
poptávky na konci roku 2021 a negativním výhledem 
objemu zakázek na 1. kvartál 2022. 

Přes výše uvedené Kovárna zvýšila tonáž výroby proti 
roku 2020 o 36 %, mírně překročila plán tržeb a na 97 
% splnila plánovaný, poměrně ambiciózní hospodář
ský výsledek. 

Divize Strojírna se v tomto roce zaměřila na nové 
zákaznické segmenty a rozšířila své výrobkové port
folio. Ve druhém kvartálu se Strojírna kvalifikovala pro 
výrobu zakázek pro oblast energetiky. Další novou ob
lastí působnosti pro Strojírnu jsou kolejová vozidla, ve 
které jsme zahájili proces certifikace výroby. Díky za
měření obchodu na vyšší komplexnost našich dodá
vek jsme dospěli k dohodě se zákazníkem o transferu 
výroby včetně montáže a zprovoznění kompletních 
plošin pro nakládku a vykládku letadel. Reorganizací 
dílenských pracovišť a toku materiálů a polotovarů se 
podařilo zvýšit průchodnost realizace zakázek dílnou 
pro stávající zákazníky a tím navýšit objem objedná
vek při zachování stejné výrobní kapacity. V průběhu 
roku 2021 se Strojírna potýkala s nedostatkem za
městnanců, a to hlavně na pozici zámečník, svářeč 
a obsluha CNC strojů, které vedlo k nedodržení plánu 

tržeb za rok 2021. Koncem třetího kvartálu se poda
řilo posílit oddělení obchodu o dalšího obchodníka a 
naše obchodní aktivity se soustředily na již zmiňované 
nové zákaznické segmenty a navýšení komplexnosti a 
ziskovosti zakázek pro rok 2022. 

Divize Nástrojárna se vyrovnává s reálnými výpadky 
tzv. investičních zakázek v segmentu automobilového 
průmyslu, Od poloviny roku 2021 probíhá postupná 
transformace klasické nástrojárny, orientované pře
devším na formy pro automobilový průmysl, na vý
robce a dodavatele forem, nástrojů a přesných obrob
ků i pro energetiku a letecký průmysl. První polovinu 
roku ovlivnila snížená poptávka z důvodu pandemie 
Covid -19 a během celého roku potom konsolidace 
výrobců automobilů co do počtu vyráběných mode
lů a sjednocování modelových platforem. Zejména z 
těchto důvodů se nepodařilo naplnit objem pláno
vaných tržeb a výkonů. V oblasti oprav kavárenského 
nářadí došlo k navýšení objemu oprav vůči roku 2020. 

V roce 2021 divize Hydraulika zúročila dlouholetou 
spolupráci s klíčovými zákazníky, hlavně v oblastech 
výroby hřídelí a hydraulických válců. Divize význam
ně navýšila objemy odvedených zakázek. Současně se 
divizi podařilo přenést razantní nárůst cen vstupních 
materiálu do ceny výrobků, což v konečném důsledku 
kladně ovlivnilo hospodářský výsledek divize, který 
byl výrazně lepší proti plánu. Za plného provozu byla 
ve výrobní hale divizi Hydraulika provedena rekon
strukce podlahy na 6. lodi, přestěhována pracoviště 
ručních úprav, brusek na kulato a provedena výměna 
dvou kusů mostových jeřábů. 

Divize Galvanovna - pokračovala i v roce 2021 v 
poskytování služeb v oblasti galvanického zinkování 
a funkčního tvrdého chromování. U galvanického 
zinkování byla zaznamenána zvýšená poptávka pře
devším u povrchových úprav logistických drátěných 
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kontejnerů. Díky stabilní poptávce od výrobců strojí
renských dílců, a s ohledem na potřebou dočasného 
navýšení výrobních kapacit, bylo během roku rozhod
nuto o spuštění nepřetržitého provozu na jedné ze 
závěsových linek po dobu 2 měsíců. Využití kapacity 
tvrdého chromování bylo, ve srovnání s předchozím 
rokem, na stejné úrovni. Významnou událostí na divi
zi Galvanovna byla, v tomto roce schválená, investice 
do nové galvanické zinkovací linky, jejíž uvedení do 
provozu je plánováno na červenec roku 2022. 

V roce 2022 očekává vedení společnosti negativní do
pad zvýšených cen energií na hospodářské výsledky 
společnosti, tento dopad byl již zapracován do podni
katelského plánu roku 2022. Věřím, že se nám i tento 
nelehký rok podaří úspěšně ustát a vyjdeme z něho 
jako společnost ekonomicky silnější s širší zákaznic-
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kou základnou, která nám umožní realizovat naplá
nované investice a další rozvoj společnosti. 

Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům 
společnosti za jejich loajalitu a odvedenou práci v těž
kém roce 2021 a popřál jim hlavně hodně zdraví a sil 
do následujícího období. 



Účetní závěrka 
včetně přílohy 
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Čestné prohlášení osoby odpovědné za 
, v , , vyrocn1 zpravu 

čestné prohlášení 

Níže uvedená osoba odpovědná za přípravu výroční zprávy prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě 

odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení 

emitenta cenných papírů, nebyly vědomě opomenuty ani zkresleny. 

V období od rozvahového dne do data schválení této výroční zprávy statutárním orgánem společnosti nedošlo 

k žádné události, která by zásadním způsobem ovlivnila finanční pozici společnosti. 

V únoru 2022 došlo k vojenské invazi Ruské federace na území Ukrajiny, díky této skutečnosti se do problémů 

dostala Sberbank, která slouží jako jedna z bank naší společnosti. Banka se dostala v průběhu března do 

situace, kdy s ní Centrální banka České republiky zahájila kroky k odejmutí bankovní licence. Z tohoto důvodu 

na účtech banky uvízly prostředky společnosti. Výše prostředků, které jsou zamrazené na účtech této banky 

neohrožují finanční stabilitu společnosti. 

V době tvorby účetní závěrky jsme nebyli schopni plně posoudit ani důsledky ruské invaze na podnikání 

společnosti a zakázky svázané se zákazníky z Ruské federace. Záležet bude na způsobu a realizace sankcí, které 

západní státy na Ruskou federaci uvalí. V současné době od našich zákazníků v Rusku nemáme žádné 

negativní informace, které by naše zakázky měly ohrozit. 

V Opavě dne 1.3.2022 
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za rok2021 





Zpráva o vztazích za rok 2021 

Tato zpráva je vypracována statutárním orgánem společnosti OSTROJ a.s. (dále jen 

,,Společnost"), správní radou, podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZoK"). Podle citovaného ustanovení má 

statutární orgán ovládané osoby povinnost vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi 

ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích") za uplynulé účetní období. 

Struktura vztahů mezi osobami 

Ovládající osobou Společnosti je její majoritní akcionář-Ing. Vladimír Trochta, předseda 

správní rady (dále jen „Ovládající osoba"), který v roce 2021 vlastnil, podle seznamu 

akcionářů vedeného Společností, celkem 64,50 % akcií Společnosti, jako osoby ovládané. 

Úloha ovládané osoby (Společnosti) ve struktuře vztahů 

Společnost provozovala samostatnou podnikatelskou činnost, tj. činnost za účelem dosažení 

zisku ve prospěch akcionářů, včetně Ovládající osoby. 

Způsob a prostředky ovládání 

Ovládající osoba působila na Společnost pouze prostřednictvím uplatnění zákonných 

akcionářských práv a své činnosti jako předsedy správní rady Společnosti, v rámci 

působnosti daných právními předpisy a stanovami Společnosti. 

Přehled jednání dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) ZoK 

Na popud či v zájmu Ovládající osoby týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního 

kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní uzávěrky, nebyla v posledním účetním 

období učiněna žádná jednání. 

Přehled vzájemných smluv mezi Ovládající osobou a Společností dle ustanovení§ 82 odst.2 

písm. e)ZoK 

Smlouva o výkonu funkce ve správní radě Společnosti uzavřená dle § 59 ZoK, která byla 

schválena valnou hromadou Společnosti dne 25.4.2019, s účinností od 1.1.2020, ve znění 

Změny Smlouvy o výkonu funkce ve správní radě společnosti OSTROJ a.s., která byla 

schválena valnou hromadou Společnosti dne 7.4.2021, s účinností od 1.1.2021. 

Společnost poskytla Ovládající osobě všechna plnění na základě této smlouvy a její změny, 

u peněžitých plnění do výše schválené smlouvou, resp. její změnou. Jiná plnění Společnost 

v roce 2021 Ovládající osobě nevyplatila. 
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