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1. Identifikační údaje 
 
Základní informace:  
 
       Firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je česká právnická osoba, akciová 
společnost, která vznikla dne 23. 2. 1994 se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod. 
 K datu 1. 1. 2006 byla změněna právní forma společnosti – původní společnost s ručením 
omezeným byla transformována na akciovou společnost. 
        Rozhodnutím akcionářů na Valné hromadě konané dne 29. 09. 2015 byl prodloužen 
hospodářský rok 2015 do 31. 3. 2016 a následné hospodářské roky budou vždy začínat 1. 4. a 
končit 31. 3. následného kalendářního roku. 
 V září roku 2021 došlo ke změně stanov společnosti. Byl snížen počet členů 
představenstva z 5 na 3 a 2 členové představenstva byli odvoláni. 
 K 31. 12. 2021 odstoupil z funkce v Dozorčí radě Ing. Pavel Richter. Od 22. 2. 2022 byla 
do této funkce zvolena Mgr. Miroslava Bosmanová. 
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, složka 2487, IČ je 60932171. 
       Hlavním předmětem činnosti je provádění dopravních, inženýrských a pozemních 
staveb. 
 

Akcionáři společnosti:  
 
 Společnost je dceřinou společností firmy TD invest, a.s., Praha, která vlastní 60% akcií. 
Zbývající část – 40% - je rozdělena mezi společníky firmy rovnoměrně po 20%. Akcionáři jsou 
p. Petr Suchý a PhDr. Hana Švecová. Na základě rozhodnutí akcionářů na Valné hromadě 
konané dne 23. 09. 2016 byla změněna podoba všech akcií na zaknihované. 
 

 
2. Výklad k uplynulému vývoji podnikání a finanční situace účetní 
jednotky za hospodářský rok 2021 
 
 Vývoj podnikání a finanční situace společnosti jsou popsány ve Zprávě představenstva 
v příloze č. 1 této zprávy.  
 
 
3. Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi rozvahovým 
dnem a datem vyhotovení výroční zprávy 
 
Mezi rozvahovým dnem a datem vyhotovení výroční zprávy nenastaly žádné významné 
skutečnosti. 
 
4. Výklad o předpokládaném vývoji účetní jednotky  
 

Celkový hospodářský výsledek hospodářského roku 2021 již v jeho průběhu umožnil 
investovat do obnovy technického parku stavebních strojů, vozidel, drobné mechanizace a 
stavebních technologií. Tento HV 2021 umožní společnosti udržovat dobrý technický park 
vozidel, mechanizace a stavebních technologií v dalším hospodářském roce 2022. Cílem 





Přílohy: 
 
 
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 

jejího majetku  

2. Politika QES 

3. Výrobní program a činnost jednotlivých středisek  

4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

5. Roční účetní závěrka za hospodářský rok 2021 a zpráva auditora k ní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 

 
Obchod, příprava, technický rozvoj, personální činnost, informační 
systémy:  
 
 V hospodářském roce 2021 probíhala hospodářská činnost ve srovnání s 
hospodářským rokem 2020 téměř ve stejných dimenzích. Společnost se v roce 2021 zaměřila 
na své tradiční trhy a zákazníky. Rozhodující objem realizovaných zakázek opět tvořily 
stavební akce pro Správu železnic, státní organizaci, kraje, města a obce České republiky a také 
pro sféru tuzemských a zahraničních soukromých investorů. 
 V hospodářském roce 2021 nás investoři obeslali 213 poptávkami s žádostí o 
zpracování cenové nabídky. 104 poptávky byly odmítnuty z důvodů špatných termínů nebo 
nevhodnosti zakázky pro naši firmu, či byly zakázky v průběhu soutěže zrušeny. Všechny 
ostatní poptávky byly přijaty a na všechny byla vypracována písemná cenová nabídka a 
odeslána či doručena zadavateli. 
Z celkového počtu 109 zpracovaných nabídek bylo 36 nabídek vítězných, 54 nabídek 
prohraných, 1 cenová nabídka byla vyloučena, 2 nabídky zůstaly bez reakce a 16 nabídek bylo 
zpracováno jako subdodavatelské (tj. doložena dokladová část). Z celkového počtu 109 
zpracovaných nabídek bylo 91% vracejících se zákazníků a 9% nových zákazníků.  
 Zpracování nabídky je vždy provedeno v požadovaném termínu zadavatele, dle jeho 
představ o členění zakázky, v požadovaném formátu a systému a obsahu předaných nabídek. 
Pokud je to možné, jsou akceptovány veškeré požadavky a podmínky zadavatele, provedeny 
prohlídky staveniště a případné nejasnosti či rozpory jsou se zadavatelem dotazovány a 
konzultovány. V případě více kriteriálního hodnocení se vždy snažíme zákazníkovi 
nabídnout co nejlepší podmínky, snažíme se zjistit, co můžeme nabídnout navíc oproti 
konkurenci a zajistit zákazníkovi nadstandardní podmínky. 

Počet cenových nabídek za hospodářský rok 2021 se snížil o 61 ks oproti roku 
předešlému, což ovšem postačilo k naplnění plánovaných cílů pro tento rok.   

V hospodářském roce 2021 jsme zažádali o 60 referenčních dopisů, bohužel 3 žádosti 
byly bez reakce objednatele. Obdrželi jsme 16 referenčních dopisů za středisko Železnice, 15 
za středisko Silnice, 9 za středisko Pozemní stavby, 14 za středisko Recyklace a 3 za středisko 
Geodézie. Celkem bylo v hospodářském roce 2021 vystaveno 57 referenčních dopisů, což je 
nárůst o 37 referenčních dopisů oproti roku předešlému. Tento rozdíl byl způsoben hlavně 
tím, že v roce 2020 byly realizovány stavby většího rozsahu a v roce 2021 končily. Tzn., že jsme 
o referenci žádali až po ukončení (Letní stadion v Chotěboři, Oprava a modernizace pavilonu 
č. 10 v Havlíčkově Brodě, Rekonstrukce nástupišť v žst. Havl. Brod,…). Také bylo dodatečně 
požádáno o reference na některé drobnější akce (Drcení a recyklace st. materiálu, geodetické 
práce,…). Všechny referenční dopisy jsou používány k dokladování provedených akcí pro 
další investory.  

Jako další hodnotící výsledky nám slouží Protokol o předání stavby, kde má možnost 
investor pomocí stupnice vyjádřit svoji spokojenost s realizací díla.  

V průběhu hospodářského roku 2021 se nevyskytly závažnější problémy při předávání 
dokončených staveb, které by svědčily o nespokojenosti zákazníka, většinou se jednalo 
maximálně o drobné vady a nedodělky, které však nebránily užívání díla a které byly 
v požadovaných termínech odstraněny. Předávací protokoly byly vyhotoveny na každou 
zakázku a při jejich podpisu nebylo nutno řešit výrazné nedostatky v kvalitě odevzdávaného 
díla. Po realizaci významnějších staveb byly na požádání zákazníkem vystaveny referenční 



dopisy, ve kterých bylo vždy konstatováno, že stavba byla provedena v předepsané kvalitě a 
dohodnutém termínu.  

Veškeré zpětné odezvy jsou taktéž v průběhu roku zjišťovány na společenských akcích 
a setkáních s obchodními partnery, na kterých je možno neformální cestou zjišťovat 
požadavky a nároky zákazníků a reagovat na ně. 

Výběr dodavatelů prací probíhá dle stanovených postupů s kladením důrazu na 
zkušenosti s poptávanými firmami a jejich referencemi.  

 
V roce 2021 byla zahájena vlastní plánovaná investice Přístavba administrativní 

budovy a Novostavba skladovací haly v areálu společnosti. Tato investice by měla být 
dokončena do konce hospodářského roku 2022. 

 
 Plán investic v bodě automobily a mechanizace byl splněn. 
 
 V oblasti personalistiky byly realizovány základní cíle společnosti. Realizovali jsme 
vzdělávací programy, semináře a kurzy a byla provedena bezpečnostně-technická školení 
zaměstnanců.  
 
 V r. 2021 proběhla většina plánovaných školení, ať už prezenční formou nebo stále 
rozšířenější formou online seminářů.  

Plán rozvoje, vzdělávání a školení byl splněn, všechna povinná školení TH pracovníci 
úspěšně absolvovali. 

Odborní zaměstnanci se opět vzdělávali v oblasti účetnictví, odpadů, dopravy apod.  
Hlavní stavbyvedoucí investičních staveb prodělali další školení k problematice FIDIC.  
Stavbyvedoucí se průběžně připravují na autorizaci ve svém oboru. 
THP střediska železnice navštívili podzimní odborné semináře SIŽ.  
Vedoucí provozní pracovníci – držitelé osvědčení o odborné zkoušce vedoucích prací, 

organizujících činnost na železničním spodku a svršku, si udržují svou odbornou způsobilost 
pravidelným navštěvováním seminářů a školení dle platné legislativy.  

Autorizované osoby v rámci celoživotního vzdělávání absolvovali několik seminářů 
pod záštitou Hroší vzdělávací akademie. 

V druhé polovině roku se firma zapojila do dotačního vzdělávání přes firmu Profima. 
Několik seminářů vztahujících se k počítačovým dovednostem absolvovali zájemci ze 
střediska Železnice.  
 

Vzdělávání a školení pracovníků v dělnických profesí bylo splněno v souladu s plánem 
na rok 2021.  
 Všichni pracovníci se zúčastnili na začátku roku povinných opakovaných školeních. 
Profesní řidiče proškolila opět firma Česmad, s ohledem na proticovidová opatření však 
školení proběhlo až na podzim 2021.  
 Dle předpisu SŽ Zam1 byli proškoleni stávající zaměstnanci se vstupem do ŽDC a noví 
pracovníci absolvovali vstupní školení VŠ-01. 
 Strojvedoucí a vlakvedoucí se zúčastnili pravidelných školení v souladu s interní 
směrnicí DD. 
 V průběhu roku dále proběhla některá přezkoušení svářečů, několika zaměstnancům 
byla rozšířena kvalifikace o kurz paliče a svářeče. 
 Základního kurzu na těžbu dřeva se zúčastnili další zájemci ze střediska Železnice.  
  
 V hospodářském roce 2021 zaměstnávala společnost průměrně 187 zaměstnanců. 
 





POLITIKA QES 
(politika jakosti a oblastí životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

firmy Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
  
     Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je stavební firmou, která se zabývá projektováním, 
řízením a prováděním stavebních činností v oblasti pozemních a inženýrských staveb, dále 
prováděním silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích a prováděním 
železničního spodku a svršku včetně trakčního vedení.  

     Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. se zavazuje k naplňování požadavků norem ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, k trvalému udržování a zlepšování jakosti svých 
výrobků a služeb, k trvalému zlepšování životního prostředí (ŽP) a oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) a to zejména formou prevence a snižováním negativních 
dopadů na ŽP a odstraňováním nebezpečí a snižování rizik BOZP při všech činnostech a na 
všech svých provozech a projektech. 

     Pro splnění výše uvedených priorit přijímá vrcholové vedení společnosti tyto zásady: 
• Pro uspokojování požadavků a potřeb zákazníků zabezpečit výsledky činností 

v patřičné jakosti a dle dohodnutých podmínek a za plnění relevantních požadavků 
oblasti kvality, BOZP a ŽP. 

• Předcházet chybám a možným nedostatkům v oblastech jakosti, ŽP a BOZP důslednou 
přípravou a samokontrolou vlastních činností, důsledným a přesným dodržováním 
postupů stanovených dokumentací QES a navazující, před předáním výsledků těchto 
činností spolupracovníkům, zákazníkům či dalším třetím stranám. 

• Zdokonalovat systém řízení jakosti, aby došlo k optimalizaci činností a nákladů, a tím 
zabezpečit zdroje pro rozvoj společnosti, zajistit konkurenceschopné ceny pro 
zákazníky a v případě požadavku trhu být schopni získat potřebné akreditace pro 
příslušné činnosti.  

• Plnit požadavky platných právních předpisů BOZP, oblasti ŽP a souvisejících oblastí 
a jiné požadavky, kterým společnost podléhá, případně i jít nad rámec těchto 
požadavků. 

• Identifikovat nebezpečí a z nich pramenící rizika BOZP, řídit tato rizika za spoluúčasti 
zaměstnanců tak, aby byla buďto zcela odstraněna nebo alespoň minimalizována 
všemi dostupnými prostředky.  

• Zlepšovat odpadové hospodářství počínaje snižováním množství a nebezpečnosti 
odpadů, jejich důsledným tříděním, zpracováním a znovuvyužitím/recyklací, 
udržováním pořádku na staveništích a dalších pracovištích společnosti. 

• Důsledně dbát na správné nakládání s chemickými látkami, snižovat jejich 
nebezpečnost nahrazováním látkami příznivějšími pro lidské zdraví a ŽP. 

• Preventivně předcházet znečišťování a snižovat zátěž ŽP, zejména posuzováním 
výrobků a služeb z pohledu životního cyklu, používáním šetrných materiálů a 
postupnou obnovou používané techniky a technologií efektivnějšími, s nižšími 
dopady na ŽP. 

• Vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich povědomí o jakosti, BOZP, ochraně a 
zlepšování ŽP a vést je k šetření přírodních zdrojů, seznamovat je s touto politikou a 
cíli QES. 

• Vyžadovat od svých dodavatelů vysokou úroveň kvality výrobků a služeb, aktivní a 
adekvátní přístup v oblasti BOZP, k ochraně a zlepšování ŽP. 

• Komunikovat a spolupracovat s veřejností, se státní správou a dalšími 
zainteresovanými stranami. 



Tato Politika je oficiálním závazkem vrcholového vedení firmy Chládek a Tintěra 

Havlíčkův Brod, a.s. Je závazná pro všechny pracovníky firmy. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výrobní program a činnost jednotlivých středisek:  
 
031  Středisko železnice  

• výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí a vleček 
• výstavba, rekonstrukce a oprava železničních stanic 
• výstavba, rekonstrukce a oprava nástupišť 
• výstavba, rekonstrukce a oprava železničních přejezdů všech typů 
• úprava geometrické polohy koleje a výhybek 
• budování a údržba bezstykové koleje, úprava upínacích teplot  
• svařování kolejnic metodou SOWOS 
• montáž a dodávka lepených izolovaných styků a ambulantních lepených 

izolovaných styků 
• navařování ocelových součástí železničního svršku 
• regenerace výhybek, výhybkových součástí a betonových pražců  
• technické dozory stavebně technického stavu dle vyhlášky č. 177/95 Sb.  
• provozování dráhy  
• provozování drážní dopravy 

 
032 Středisko silnice 

• výstavba a rekonstrukce silnic 
• výstavba a rekonstrukce obslužných komunikací a stezek 
• stavba pěších zón a chodníků 
• zřizování ramp, nájezdů a zpomalovacích zón 
• realizace zpevněných ploch, parkovišť a spec. staveb 
• výstavba hřišť a sportovišť 
• vodohospodářské stavby 

 
034 Středisko dopravy 

• přeprava materiálu běžného charakteru od 3 tun do 29,40 tun 
• přeprava sypkých hmot od 1 tun do 28 tun 
• velkoobjemová přeprava do 90 m3 
• přeprava nadrozměrných nákladů do 36 tun 
• stroje pro provádění zemních prací 
• práce jeřábem do 100 tun – speciální nástavec do výšky 80 m 
• vlastní servisní dílna pro opravy mechanizačních prostředků firmy + 

zámečnické výrobky 
• realizace přenosného dopravního značení 

 
035  Středisko pozemních staveb 

• výstavba komerčních a developerských objektů 
• novostavby, přestavby a rekonstrukce obytných budov, administrativních 

budov, průmyslových objektů, rodinných domů, nemocničních budov a jiných 
zdravotnických zařízení 

• průmyslové stavby, výrobní haly, stavebnicové prefabrikované systémy a 
monolitické konstrukce 

• podlahy obchodních a průmyslových prostor, podzemních garáží, parkovišť, 
skladových a prodejních prostor 

• monolitické betonové konstrukce za použití systémového bednění a lešení 
PERI 



• montáže zateplovacích systémů a speciální izolace 
 
036 Středisko recyklace 

• služby drcení a třídění stavebních hmot a kamene  
• provozování sběrny stavebních odpadů s celkovou kapacitou 20 000 tun  
• recyklace stavebních odpadů (beton, asfalt, zemina, štěrky,…)  
• mobilní sběr a výkup odpadů, včetně nebezpečných 
• prodej recyklátů a tříděné zeminy  
• demolice objektů  

038 Středisko geodézie, projekce a inženýring 
• geodetická a projekční činnost v oboru dopravních, pozemních a inženýrských 

staveb 
• vyhotovení účelových map a plánů (podklady pro projektanta) 
• vyhotovování geometrických plánů, práce pro katastr nemovitostí 
• pasporty starších staveb pro zápis do katastru nemovitostí 
• zaměření interiérů historických i novodobých staveb, jeřábové dráhy, svislosti 

objektů, sedání a deformace, kubatury 
• geodetická a projekční činnost pro vlastní realizace staveb 
• spolupráce při formulaci záměru, zpracování studií a návrhů 
• zabezpečení provedení všech potřebných průzkumů, zpracování kvalitní 

projektové a prováděcí dokumentace, autorského a technického dozoru za 
účelem realizace stavby v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a 
při dodržení stanovených nákladů 

• projednání dokumentace s veřejnoprávními organizacemi, zajištění územního 
rozhodnutí a stavebního povolení 

• koordinační činnost zaměřená na řízení staveb 
• navádění automatické strojní podbíječky metodou APK 
• ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13, odst. 1 zákona č. 

200/1994 Sb., dle písm. a) a c)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 























PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW 31.3.2022

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Období

Běžné Minulé

 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 364357 272783

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 80052 93583

 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 7864 26371

 A.1.1. Odpisy stálých aktiv, opravné položky k nabytému majetku a goodwillu 25288 19454

 A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -8374 10637

 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobých aktiv -3612 -2796

 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

 A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -5438 -924

 A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0

 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu

     a mimořádnými položkami 87916 119954

 A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -41299 25497

 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -26853 27467

 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení -4788 4998

 A.2.3. Změna stavu zásob -9658 -6968

 A.2.4. Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0

 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 46617 145451

 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 0

 A.4. Přijaté úroky 5438 924

 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období -11205 -19626

 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně odložené daně z příjmů -4352 1833

 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku

 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 36498 128582

Peněžní toky z investiční činnosti

 B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -49330 -33873

 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 3632 4562

 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -45698 -29311

Peněžní toky z finančních činností

 C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků z finanční činnosti 4216 -1697

 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -5000 -6000

 C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia nebo rezervního fondu včetně složených záloh

 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

 C.2.3. Další vklady společníků a akcionářů

 C.2.4. Úhrada ztráty společníky

 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 0 0

 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně daně, vypořádání se společníky -5000 -6000

 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -784 -7697

 F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -9984 91574

 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 354373 364357



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

31.03.2022

Běžné období
Začátek Přírůstek Úbytek Konec

období období

Základní kapitál

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 

Změny základního kapitálu 0 0 

Emisní ážio 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 

Oceňovací rozdíly z precenění 0 0 

Fondy ze zisku

Nerozdělený zisk minulých let

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Vlastní kapitál celkem

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

31. 03. 2021

Minulé období
Začátek Přírůstek Úbytek Konec

období období

Základní kapitál

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 

Změny základního kapitálu 0 0 

Emisní ážio 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 

Oceňovací rozdíly z precenění 0 0 

Fondy ze zisku

Nerozdělený zisk minulých let

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Vlastní kapitál celkem

20 000 20 000 

4 000 4 000 

366 638 75 790 5 000 437 428 

75 790 64 495 75 790 64 495 

466 428 140 285 80 790 525 923 

20 000 20 000 

4 000 4 000 

322 168 50 470 6 000 366 638 

50 470 75 790 50 470 75 790 

396 638 126 260 56 470 466 428 
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