


ÚVODNÍ SLOVO  
jednatele společnosti 

 
 

Vážení klienti a příznivci, 

 

Společnost ČEMAT trading spol. s r.o. opět 

bilancuje rok 2019 jako vcelku úspěšný obchodní rok. 

Vývoj čísel charakterizující výkony firmy v průběhu roku 

dokazuje, že strategická a plánovaná opatření v souvislosti 

s dobře nastavenými cíli diverzifikovat paletu výrobků a 

služeb byla správná. 

 Všechny produkty a činnosti, tedy obchod i služby, 

mají strategicky dobrou pozici, jsou na velmi dobré úrovni 

a jak střednědobě, tak i dlouhodobě vykazují růstový potenciál. 

V následujících řádcích naleznete zkrácený komentář k tomu, jak se firma k výsledkům 

v uplynulém hospodářském roce dopracovala a jak parciální výsledky hodnotí, což je následně 

možné si ověřit hlavně v druhé polovině tohoto dokumentu. 

Ve zpětném pohledu do roku 2019 musím opět a znovu konstatovat, že za výsledky 

společnosti ČEMAT trading spol. s r.o. stojí především relativně dobrá personální stabilita a 

samozřejmě velmi dobré výkony a nasazení našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří na 

svých pozicích odvádějí velmi dobré výkony, a to nejen v rámci svých povinností. Tento stav se 

nám daří udržet i přes velmi nízkou nezaměstnanost v České republice a tu a tam ještě doplňovat 

naše řady o další zkušené pracovníky v daném oboru. I díky tomuto faktu jsme vyhledávaným 

dodavatelem služeb, a i při stále se navyšující poptávce, jsme schopni dostát našim závazkům a 

být tak spolehlivým partnerem našich zákazníků.  

I přesto, že se nám v roce 2019 nepovedlo, opět, a tedy po třetí v řadě navýšit obrat 

společnosti o více jak 10%, považujeme uplynulý rok, jak již zaznělo, o vcelku zdařilý. Můžeme 

dokonce říci, že rok 2019 byl takovou řekněme kopií roku 2018, kdy jsme dosáhli na obrat cca ve 

stejné výši jako v roce 2018, jen s jinými parciálními výsledky, které jsme ale na druhou stranu 

tak trochu očekávali. Opět jsme zaznamenali růst, nebo minimálně stagnaci, skoro u všech 

stěžejních produktů, opět jsme viděli poklesy u produktů, které vnímáme jako produkty na ústupu 

a opět jsme viděli vcelku pěkný výsledek v oddělení servisu, na které klademe hlavně v posledních 
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několika letech velký důraz. Můžeme tedy s klidem konstatovat, že pro nás, rok 2019 nebyl 

žádným překvapením a vyvíjel se v souladu s plánovanými předpoklady a cíli, které byly na tento 

rok vytýčeny.  

Stále platí, že naší velkou devízou je zvládání veškerých činností plně ve vlastní režii a 

pouze s kmenovými zaměstnanci, což nás utvrzuje v myšlence, že při velmi dobré práci se zdroji, 

např. velmi dobrá optimalizace skladových zásob v návaznosti na optimalizované sklady 

dodavatelů a při kvalitní organizaci našich činností stoupá i spokojenost naší klientely, které se 

tak dostává kvalitních produktů vč. kvalitních služeb, což může spokojenost zákazníků značně 

ovlivňovat a má tedy velký vliv na naše výsledky.  

Proto i v loňském roce došlo v návaznosti na měnící se trendy na trhu k mírnému doplnění 

portfolia nabízených výrobků, a stejně tak se postupem času doplňuje a mění nabídka nabízených 

odborných servisních úkonů a montáží, aby mohla být naše klientela obsloužena v co nejkratším 

čase a na profesionální úrovni. Nově přidávané produkty a s nimi spjata montážní činnost bývají 

častokrát dosti specifické a jsme rádi, že tak jako i u jiných záležitostí, můžeme zákazníky 

obsloužit ať už poradensky, konzultačně, a nebo v neposlední řadě i profesionální instalací 

výhradně našimi zaměstnanci. Rozvoj servisu a celkově servisní činnost naší společnosti je pro 

nás v posledních letech jednou z priorit a výraznou podporou prodejní činnosti, a proto i spousta 

investic putuje právě do servisního oddělení. 

Jak se tedy zrodil výsledek roku 2019? velice podobně jako v letech předešlých jen s tím 

rozdílem, že do roku 2019 jsme vstupovali s již optimalizovanými sklady i co se nových produktů 

týče a tyto nám také zajímavě do výsledku promluvili, což nás jen utvrzuje v tom, že modernizace 

a čím dál více sofistikované produkty si v tomto moderním světě nacházejí svou pozici a uplatnění 

a jsou čím dál více žádány. Tyto produkty se týkají hlavně segmentu manipulační techniky, kde 

je nutno přiznat, se nám dařilo v roce 2019 o poznání lépe než v segmentu stavební techniky a 

při stále velmi pozitivní ekonomické situaci na trhu se nám dařilo dosáhnout na plánované cíle 

a v některých záležitostech naše maxima opět posunout o kousíček dále. Jako lídři trhu v prodeji 

pneumatik na VZV jsme byli velice spokojeni s mírným navýšením prodejů, ale hlavně 

s preferencí zákazníků, kteří ve větší míře dávali přednost prémiovým typům pneu, před 

levnějšími variantami. Můžeme říci, že na oblibě stále stoupají přídavná zařízení našich 

dodavatelů, a i v tomto produktu, velmi výrazně podpořeném naší servisní činnosti se nám opět 

dařilo a jsme spokojeni jak s prodejem nových zařízení, tak i se second handem, kde můžeme 
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konstatovat, že jsme se stali dodavatelem s nejširší paletou výrobků, které si může zákazník u nás 

zakoupit nebo pouze zapůjčit. Zmíněné prodeje produktů se nám povedlo doplnit o další „malé“ 

úspěchy v jiných produktech, jako jsou polyuretanové nákolky, vidlice, sedačky apod. a celkově 

nám úspěchy v segmentu manipulační techniky kompenzovali méně úspěšné výsledky v segmentu 

stavebním.   

V segmentu produktů pro stavební techniku se nám nevedlo dle očekávání, ale můžeme 

říci, že tento nezdar byl ve velké míře ovlivněn situací na trhu, kde se celkově prodeje ať už 

velkých radiálních pneu, pryžových pásů nebo pneumatik pro stavební techniku propadly 

meziročně o 5-20% a také velká většina zákazníků dala na rozdíl od segmentu s manipulační 

technikou přednost produktům střední třídy a nebo low budget výrobkům. I na takové situace je 

firma připravena a v nabídce takové produkty má, nicméně tyto prodeje pak ovlivňují celkový 

výsledek, což se také dělo v roce minulém. Z dané situace jsme zřejmě vytěžili maximum, a tedy i 

s tímto, bohužel, ne 100%ním výsledkem, jsme spokojeni a jsme si vědomi, že i přes tento zdánlivý 

neúspěch, hraje naše společnost důležitou roli mezi vyhledávanými dodavateli na českém trhu co 

se produktů pro stavební mechanizaci týče. 

Je velice dobré a výhodné pro firmu, že její stabilita je postavena na působnosti v několika 

tržních segmentech a importu produktů z celého světa, hlavně pak v momentech, kdy se v určitém 

segmentu nedaří dosahovat plánovaných výsledků, a naopak v jiném se daří, což např. v loňském 

roce vedlo k dosažení celofiremního plánovaného výsledku, byť se parciálně ne všechno povedlo. 

Zcela jistě firma neztratila svou pozici na trhu, spíše naopak a vztahy se zákazníky se 

snažila si upevnit skrze kvalitu dodávaných výrobků, ale hlavně pak skrze kvalitní servisní 

činnost. Opět se jsme zaznamenali navýšení spolupráce s významnými hráči na trhu, ale také jako 

každý rok přidali několik nových klientů. 

Veškerá obchodní a servisní činnost firmy je velmi dobře podpořena vlastním 

marketingovým oddělením, které se snaží promptně reagovat na měnící se trendy a poskytovat 

tak našim klientům materiály a data v moderní podobě. Snažíme se řešit propagaci našich 

činností, ale také např. naši stávající identitu nebo branding, kde nejsme zcela spokojeni a zřejmě 

tímto směrem se budou ubírat naše „marketingové“ kroky v blízké budoucnosti.    

I v roce 2019 ČEMAT trading uspokojil své stabilní dodavatele a potvrdil tak svou 

atraktivitu nejen pro své stálé dodavatele, ale i nové potenciální, kteří se o svou příležitost velice 

často uchází a mají o spolupráci eminentní zájem. Jelikož se firmě daří do své nabídky přidávat 
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i nové a zajímavé produkty, které velice často doplňují nabídku nebo rozšiřují variabilitu 

možných modifikací stávajících produktů začala v roce 2019 spolupráci s několika novými 

dodavateli, kteří si sami společnost ČEMAT trading vybrali jako své zastoupení pro Český 

a Slovenský trh. Věříme, že naši zákazníci tyto doplňky a změny ocení a naši nový dodavatelé 

budou min. stejně spokojeni se spoluprací jako ti stávající. 

Vzhledem k tomu, že se firma stále úspěšně rozvíjí, hlavně pak co se týče služeb 

poskytovaných zákazníkům, snažíme se stále vylepšovat a rozšiřovat zázemí společnosti s velkým 

důrazem hlavně na oddělení servisu, kde jsme i v minulém roce navýšili personál a investovali 

nemalé částky do servisního vybavení, vč. doplnění vozového parku o vůz s hydraulickou rukou 

a montážními čelistmi určený k montáži velkých radiálních pneumatik. 

V roce 2020 budeme pokračovat v nastoupeném trendu a rádi bychom se zaměřili na 

zkvalitnění interních procesů, zejména pak na zvýšení efektivity v oblasti zpracování dat a 

administrativních úkonů, jak v oblasti obchodní, tak i servisní. Rádi bychom investovali nemalé 

finance do inovací a zlepšili se v oblasti digitalizace procesů, a poskytli naší klientele moderní 

formu podpory prodeje. Věříme, že stále více zákazníků v České a Slovenské republice bude dávat 

přednost produktům a technologiím vyšší kvality, neboť si již uvědomují, že takto 

v dlouhodobějším horizontu ušetří nemalé náklady, které jim dále pomohou v realizaci jejich 

podnikatelských plánů a cílů a ať už bude nakonec reálná situace na trhu v roce 2020 jakákoli, 

našim zákazníkům jsme připraveni poskytnout pouze kvalitní služby. 

Jsme přesvědčení, že těmito kroky se může spolupráce s našimi partnery a zákazníky i 

nadále prohlubovat a přinášet nové příležitosti ke spolupráci ať už se jedná o klientelu stávající 

nebo i nově příchozí. Naší dlouhodobou vizí zůstává stát se se zapojením všech našich 

zaměstnanců excelentní společností a pro rok nadcházející jsme si stanovili cíle s ohledem na 

výsledky minulého období. Naše strategie vychází z potřeb klientů, lokací a společnosti, a tak má 

ambice využívat veškeré prostředky pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných 

v rámci využívaných nástrojů. Vše se stále snažíme uskutečňovat v duchu našeho firemního motta 

„Vy zvedáte náklad, my váš komfort“. 

 

                                                                                           Bc. Michal Džupin 

                                                                                           Jednatel společnosti 
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
ČEMAT trading, spol. s r.o. 

  

 

 
 Společnost ČEMAT trading, spol. s r.o. vznikla v roce 1997, svou činnost však začala 

aktivně rozvíjet 1. 1. 1998.  Sídlo firmy se nachází na okraji Bohumína na ulici Čs. armády 184, 

735 51 Bohumín-Pudlov, cca. 8 km od Ostravy. Od září roku 1998 má společnost také pobočku 

v Praze. Původně se sídlem v Úvalech u Prahy a od měsíce března 2002 je sídlo pobočky v Praze 

10 – Uhříněvsi, na ulici Přátelství 1475/14a . 

 

 Na trhu působíme již přes 20 let a zaměřujeme se na široké portfolio příslušenství a služeb 

určených pro manipulační a stavební techniku. V České a Slovenské republice dlouhodobě a 

stabilně zastupujeme světové výrobce prověřených značek. Působnost společnosti v oblasti 

obchodní činnosti je rozšířena na celé území České republiky. V každém z krajů jsou obchodní 

zástupci, kteří zastupují společnost a aktivně vyhledávají a zprostředkovávají obchodní případy. 

V produktovém portfoliu nabízíme přídavná zařízení výrobce BOLZONI AURAMO MEYER, 

MSE-FORKS; vzdušnicová, superelastická i plnopryžová kola výrobce CAMOPLAST 

SOLIDEAL (CAMSO) a MARANGONI, pryžové pásy CAMOPLAST na minibagry; zemědělské 

pneumatiky výrobce ATG, polyuretanová kolečka RÄDER VOGEL, nosné vidlice značky 

BOLZONI; katalyzátory firmy DCL; sedačky SEAT či zvedací stoly, ráfky nebo také trakční 

baterie. 

 

 K dalším našim aktivitám patří celá řada služeb, kterými se svým zákazníkům snažíme 

zajistit obchodní komfort s přidanou hodnotou. Jedná se například o službu lisování super-

elastických pneumatik přímo v místě definovaném zákazníkem za pomocí mobilních lisů, montáž 

přídavných zařízení, půjčovnu repasovaných přídavných zařízení či stále unikátní službu plnění 

pneumatik hmotou RELY. 

 

 Působíme ve všech regionech České a Slovenské republiky prostřednictvím našich 

obchodních zástupců a mechaniků a prodej zboží je řízen z hlavního skladu v Bohumíně za 
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podpory logistických skladů v Praze a na Slovensku, čímž je dosaženo rychlého a flexibilního 

dodání zboží na území obou zemí. 

 

 Management společnosti spolu se všemi zaměstnanci firmy je kdykoliv připraven kvalitně 

a efektivně řešit jakékoliv požadavky svých klientů, dle své vlastní filosofie zákaznicky-

orientované společnosti. 

 
  

  

 

VIZE A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 
 

 

 

Vize společnosti 

 

 
Do roku 2020 chceme být moderní společností s majoritním podílem na trhu reagující flexibilně 

a v souladu s nejnovějšími trendy na potřeby zákazníků z oblasti manipulační techniky a 

stavebního sektoru na celém území České a Slovenské republiky. 

 

 
 

Poslání společnosti 

 

 
Jsme ryze českou/slovenskou společností, která je respektovaným partnerem světových výrobců 

příslušenství k manipulační a stavební technice. Na základě dlouholetých zkušeností přinášíme 

našim zákazníkům profesionální řešení v oblasti mobility a logistiky prostřednictvím našich 

zaměstnanců. 
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Základní informace  

 

 
 

Název společnosti:     ČEMAT trading, spol. s r.o.  

 

Sídlo společnosti:      Bohumín, Pudlov, Čs. armády 184, PSČ 735 51 

 

Identifikační číslo:     253 79 470 

 

Datum vzniku společnosti:    13. srpna 1997 

 

Základní kapitál společnosti:    100 000,- Kč 

 

 
 

 

Orgány společnosti  

 
Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2017 

 

 

Statutární orgán společnosti:     Bc. Michal Džupin, jednatel 
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FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
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