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1. Akcionáři společnosti
Akcionářská struktura k 1.1.2018:
F-Comp s.r.o., Ukrajinská 1488/10, Vršovice, 101 00 Praha 10
24,745 %
Ing. Miloš Frýbert, U Starého hřbitova 2112, 560 02 Česká Třebová
8,085 %
Ing. Jan Homoláč, V Zahrádkách 2045, 560 02 Česká Třebová
8,085 %
Ing. Miroslav Orlich, Matyášova 923, 560 02 Česká Třebová
8,085 %
Bc. Jan Kráčala, Polní 373, 570 01 Litomyšl - Zahájí
12,75 %
Ing. Zdeněk Janouch, Lhotka 182, 560 02 Česká Třebová
12,75 %
Ing. Miloš Andrlík, Družstevní 421, Horní Předměstí, 572 01 Polička 12,75 %
Ing. Jiří Procházka, Dukelská 421, 562 01 Ústí nad Orlicí
12,75 %

2. Statutární orgány společnosti
Představenstvo společnosti SINTEX, a.s.:
Bc. Jan Kráčala – výkonný ředitel, předseda představenstva
Ing. Jiří Procházka – ředitel pro výzkum a vývoj, člen představenstva
Ing. Zdeněk Janouch - finanční ředitel, člen představenstva
Ing. Miloš Andrlík – výrobní ředitel, člen představenstva
V průběhu roku 2018 nedošlo na pozici členů představenstva k žádným změnám.

Dozorčí rada společnosti SINTEX, a.s.:
Ing. Miloš Frýbert – předseda dozorčí rady
Ing. Jan Homoláč – člen dozorčí rady
Ing. Bořivoj Frýbert – člen dozorčí rady
V průběhu roku 2018 nedošlo na pozicích členů dozorčí rady k žádným změnám.

3. Zpráva vedení společnosti o činnosti
Podnikatelský záměr
Charakteristika společnosti - Podnikatelský záměr
Sintex a.s. je silná a stabilní výrobně-obchodní společnost střední velikosti se 109
zaměstnanci a tržbami ve výši 200 - 250 mil. Kč/rok. Firma působí na tuzemském a
zahraničních trzích v oblasti textilního průmyslu a aplikačního výzkumu. Nosným
programem společnosti je výroba zátažných pletenin na širokoprůměrových pletacích
strojích a konfekční výroba z těchto pletenin. Dalšími produktovými skupinami jsou výroba
a prodej přízí a přadláckých poloproduktů, speciálních tkanin, osnovních pletenin,
speciálních filtrů a služeb v oblasti textilního zkušebnictví.
Sintex, a.s. je výrazně orientován jako výrobně-obchodní společnost s vysokou mírou
flexibility, se zaměřením na potřeby trhu v segmentu oděvních výrobků pro speciální
ochranné funkční a pracovní oděvy, sport, prádlo, volný čas a také na nabídku speciálních
přízí, tkanin pro pracovní oděvy a ochranné oděvy, vinutých svíčkových filtrů, aplikačního
výzkumu a zkoušení textilií.

Hlavní směry podnikání:
Zásadním strategickým směrem je produkce výrobků vysoké kvality při zachování
konkurenceschopných prodejních cen, vysoké spolehlivosti dodávek a široké inovaci
sortimentu. S tím souvisí i budování "image" firmy, goodwillu, vzhledu exteriéru i výrobních
prostor společnosti a zviditelňování se na trhu textilního průmyslu na území ČR a Evropy.
Nejdůležitějším marketingovým opatřením je pak posílení obchodní skupiny s cílem
neustálého kontaktu se stávajícími zákazníky a získávání nových tuzemských a zahraničních
akvizic.
Společnost Sintex, a. s. ve svém podnikání vycházela ze stanovené střednědobé
strategie pro roky 2016 – 2018, která definuje možnosti a potřeby společnosti Sintex, a. s. se
zaměřením především na tyto činnosti a produktové skupiny:
• Sintex, a. s. se bude rozvíjet jako středně velká výrobně-obchodní společnost se
zaměřením na speciální zátažné pleteniny vyráběné na moderních okrouhlých
velkoprůměrových strojích. Dále pak jako osnovní pletárna a tkalcovna. Z hlediska
zpracovávaných materiálů budou využíváni prověření dodavatelé nabízející nejnovější
suroviny na bázi nekonečných vláken a přízí. Výroba bude cílena na produktové

skupiny ProTech, SporTech, technické textilie a lůžkoviny. Jako doplňkový výrobní
program bude produkce vinutých svíčkových filtrů.
• Strategie v oblasti surovin bude navazovat na stávající orientaci na dodavatele
značkových speciálních materiálů.
• Sintex, a. s. bude pokračovat ve výrobě přadláckých produktů se zaměřením na
speciální příze.
• Sintex, a. s. bude pokračovat ve výrobě tkanin zaměřených převážně pro technické
účely a ochranné pracovní oblečení s cílem oslovit stávající i nové odběratele s
komplexní nabídkou, eventuálně provádět nákup tkanin nebo hotové konfekce v
zahraničí.
• Sintex, a. s. bude pokračovat ve výrobě osnovních úpletů.
• Sintex, a. s. se bude v oblasti konfekčního zpracování zaměřovat na kvalitní vzorování
s cílem zadávat vlastní výrobu v rámci ČR, ale i mimo v návaznosti na nižší výrobní
náklady, eventuálně vše zajišťovat v zahraničí formou tradingu.
• Sintex, a. s. bude dále rozšiřovat své působení ve výzkumně-vývojových aktivitách jak
na národní, tak i mezinárodní úrovni, s využitím svého propojení na výzkumné
instituce v ČR i v zahraničí. Výsledky výzkumné činnosti budou přednostně
realizovány v rámci výrobního programu společnosti Sintex, a. s. a budou přispívat k
inovacím a rozšiřování vlastní produkce textilií a speciálních výrobků. Aktivně bude
spolupracovat jako člen klastrů Clutex a Nanoprogress s cílem maximálního využití
poznatků v této oblasti pro vlastní výrobní a obchodní činnost.
• Sintex, a. s. bude usilovat o vyšší externí zapojení akreditované zkušebny při získávání
nových zakázek s cílem zvýšit výnosy textilní zkušební laboratoře při optimalizaci
personálního obsazení.
• Sintex, a. s. bude obchodovat s importovanými hotovými výrobky v oblasti veřejných
zakázek zadávanými veřejnými Zadavateli.
• Sintex, a. s. využije uvolněné prostory ve výrobním areálu v ČT k rozšíření stávající
výroby, k výrobě nové či k pronájmu.
Úkolem pro rok 2019 je stabilizace, podpora a další rozvoj výše uvedených směrů
podnikání, s cílem upevnit stávající pozici na tuzemském trhu a posílit a navýšit export
především do zemí EU a východní Evropy. Cílem pro tento rok je dosáhnout celkových
tržeb ve výši 238 mil. Kč a exportních tržeb ve výši minimálně 72 mil. Kč.
Charakteristika produkce a trhu
Výrobky společnosti Sintex, a. s. jsou určeny dle jednotlivých produktových skupin
k přímému prodeji či dalšímu konfekčnímu zpracování a následné obchodní činnosti na
českém i zahraničních trzích. Ve stále větším objemu se firmě daří posilovat podíl tržeb
jednotlivých produktových skupin a tím zvyšovat tvořenou přidanou hodnotu. Tento růst je
zabezpečován prostřednictvím cílené akviziční činnosti u zákazníků produktových skupin
SporTech, ProTech a HomeTech.
Společnost Sintex, a.s. má dvě pracoviště – výrobní jednotky: Podnikové ředitelství
je dislokováno v České Třebové, kde je obchodní a marketingové oddělení, finanční a
ekonomické oddělení, výzkum a vývoj, akreditovaná textilní laboratoř a výrobní závod s

divizemi: výroba přízí a přadláckých produktů, osnovní pletení, tkaní speciálních tkanin a
výroba svíčkových filtrů. Druhou výrobní jednotkou je výrobní závod ve Skutči s divizemi zátažné pletení, konfekce a logistika.
Společnost Sintex, a. s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
Kvalita produkce
V roce 2000 získala společnost Sintex, a. s. certifikát jakosti dle ČSN EN ISO 9002.
V dubnu 2003 společnost úspěšně dosáhla na vyšší stupeň organizovanosti výroby a kontroly
kvality obhájením certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikační audit ve
společnosti Sintex, a. s. provedla firma TÜV NORD. Certifikát ISO 9001 je každoročně
obhajován a re-certifikován. Aktuálně je společnost Sintex, a. s. držitelem certifikace dle
nové normy certifikované dle EN ISO 9001:2015.
Společnost SINTEX, a. s. je od listopadu 2013 rovněž držitelem oprávnění Evropské
unie „Öko-Tex Standard 100“ o zdravotní a fyziologické nezávadnosti svých výrobků. Výše
uvedené certifikáty jsou v platnosti pro rok 2018 a počátek roku 2019 s pravidelným
obnovením pro následující období. Společnost počítá s jejich obnovou a obhájením i
v následujících letech.
Výzkum a vývoj
Sintex, a. s. disponuje vlastním výzkumně-vývojovým pracovištěm a rozšiřuje své
působení ve výzkumně-vývojových aktivitách jak na národní, tak i mezinárodní úroveň s
využitím svého propojení na výzkumné instituce v ČR i v zahraničí. Výsledky výzkumné
činnosti jsou primárně a přednostně realizovány v rámci výrobního programu společnosti
Sintex, a. s. a přispívají tím k inovaci a rozšiřování vlastní produkce textilií a speciálních
výrobků. Společnost je členem klastrů Clutex, Nanoprogress.
Společnost Sintex, a. s. se snaží docílit výrazně inovativní charakter a řídí se v této
oblasti stanovenou inovační politikou firmy, která je každoročně aktualizována.
Dodavatelé
Hlavní dodavatelé společnosti Sintex, a. s. jsou renomovaní a certifikovaní výrobci
přízí a nekonečných vláken převážně z EU, popřípadě firmy s ověřenou kvalitou
požadovaných produktů z Indie, a dalších zemí dálného východu.
V oblasti úpravárenských technologií spolupracuje naše společnost s několika
partnery z České republiky a z Polska.
Konfekční výroba je zajišťovaná mimo vlastní kapacity společnosti Sintex, a. s.
s vybranými partnery na území České, Slovenské republiky a Polska.
Odběratelé
Zákaznické portfolio společnosti Sintex, a. s. je tvořeno tuzemskými i zahraničními
klienty. Ze zahraničních teritorií patří mezi nejvýznamnějšími trhy společnosti Sintex, a. s.
Německo, Slovensko, Švýcarsko, Rakousko a Polsko.

Z pohledu klasifikace dle produktových skupin a výrobního programu lze zákaznické
portfolio rozdělit na klienty z oblasti ProTech (speciální ochranné pracovní ošacení),
SporTech (sportovní funkční ošacení), HomeTech (lůžkoviny) a volnočasovou módu.
Nejvýznamnější část zákaznického portfolia společnosti se stále více orientuje a
zaměřuje na segment speciálních technických produktů a výrobků určených pro zlepšení
fyziologických a termoregulačních vlastností a speciální pracovní oděvy s vysokou užitnou a
přidanou hodnotou. Tyto produkty jsou přímo či zprostředkovaně dodávány bezpečnostním
složkám v České republice a zahraničí.
Konkurenční pozice
V segmentu zátažných pletenin je konkurenční pozice společnosti Sintex, a. s. v
porovnání s ostatními firmami působícími v České republice velmi silná. Důvodem je
vysoká kvalita vyráběných produktů, velká variabilita produktových skupin, strojního
zařízení a vysokého inovačního potenciálu. Z pohledu ostatních evropských výrobců a
dodavatelů je pak Sintex, a. s. nejvíce ohrožen konkurenčními výrobci z Turecka a Polska.
Ve standardním basic sortimentu pak není ve schopnostech společnosti Sintex, a.s.
konkurovat velmi levným importům z Turecka a dálného východu.
Společnost Sintex, a. s. buduje svoji obchodně-marketingovou strategii na
spolehlivosti při výrobě kvalitních pletenin, tkanin a přízí. Zde je podmínkou rychlá, flexibilní
a kvalitní výroba, udržení vysoké kvality produktu, ekologické nezávadnosti a výjimečné
užitné a funkční vlastnosti produktu. Společnost je konkurencí nucena k neustálé
obezřetnosti a vysoké inovativnosti v produktovém sortimentu, jeho diverzifikace, vzorování
nových atraktivních dezénů a speciálních multifunkčních úpletů. Trvale stoupá zájem o
složitější konstrukce plošných útvarů s různou kombinací použitých materiálů na bázi
elastomerů, mikrovláken, fyziologických a termoregulačních vláken, nehořlavých a
antistatických materiálů.
Konkurenční výhodou společnosti Sintex, a. s. je udělení licence od významného
světového dodavatele funkčních materiálů firmy Invista - speciální fyziologické materiály a
přístup k absolutním novinkám v tomto segmentu a dále pak licence od firmy Waxman –
speciální nehořlavé materiály.
Ostatní výrobní oblasti, tj. přadlácké výrobky jsou postaveny zejména na speciální
výrobě přízí a poloproduktů. Osnovní úplety lze vzhledem k zastaralému technickému
vybavení produkovat pouze jako speciální výrobky určené pro úzký okruh odběratelů.
Tkalcovna je zaměřena na výrobu tkanin pro speciální ochranné pracovní oděvy (tkaniny
antistatické, nehořlavé, tkaniny určené pro zdravotnictví a chemické prostředí). Výroba
svíčkových filtrů byla v roce 2018 posílena novým strojním vybavením s cílem zvýšit
produktivitu a rozšířit výrobní možnosti o nové filtry s využitím nanotechnologií.
Cenová politika společnosti Sintex, a. s. je neustále monitorována a korigována dle
stávajícího vývoje na trhu. Cenotvorba je velmi citlivě nastavena s ohledem na ceny surovin,
ceny úpravy – barvení a logistiky. V roce 2018 byla cenová politika řízena s ohledem na
působnost konkurence, vládních opatření, ostatních surovinových a službových vstupů. Ceny
byly odběratelům individuálně přizpůsobovány dle potřeb.

Životní prostředí
Výroba společnosti Sintex, a. s. v oblasti zátažných a osnovních pletenin,
přadláckých produktů, tkanin, filtrů a konfekce je naprosto ekologicky nezávadná a v žádném
ohledu nezatěžuje životní prostředí.
Ve společnosti jsou provozovány pouze nízkokapacitní plynové kotle ústředního
topení s podlimitním obsahem exhalátů. Ve výrobních prostorách závodu Česká Třebová je
provozována středotlaká plynová kotelna, která rovněž životní prostředí zatěžuje pouze
podlimitními exhaláty.
Likvidace textilních odstřižků a obalů se provádí prostřednictvím firmy Marius
Pedersen, která smluvně zajišťuje jejich ekologickou likvidaci nebo jejich další využití. Ostatní
odpad je likvidován prostřednictvím smluvních partnerů Eko-Bi Česká Třebová a Technickými
službami Hlinsko.
Finanční bilance
Za rok 2018 vytvořila společnost hospodářský výsledek za účetní období ve výši
8.434 tis.Kč. Tento zisk bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. Provozní
hospodářský výsledek činil 11.728 tis.Kč. Krátkodobé pohledávky celkem netto k 31.12.2018
činily 47.382 tis.Kč, zásoby 40.581 tis.Kč, krátkodobé závazky 37.223 tis.Kč (viz Výkaz zisků a
ztrát a Rozvaha v příloze).
V roce 2018 splácela společnost řádně své závazky vůči státu, úvěrujícím
společnostem i vůči svým obchodním partnerům.
Roční účetní závěrka byla ověřena auditorem, jehož výrok je součástí této výroční
zprávy.

V České Třebové, dne 15. března 2019

…………………………
Bc. Jan Kráčala
předseda představenstva
SINTEX, a.s.

…………………………
Ing. Zdeněk Janouch
člen představenstva
SINTEX, a.s.

