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1
ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážené dámy a vážení pánové,
v loňském roce, když jsem psal tyto řádky, tak jsem
byl přesvědčen, že rok 2020 byl nejbláznivějším a nejzvláštnějším rokem v mé profesní kariéře. Dnes, když se
podívám nazpět, vidím, jak moc jsem se mýlil.
Rok 2021 nás všechny naučil, že nic není tak, jak jsme
zvyklí. Vše se nám začalo měnit pod rukama a my jsme
se nestačili divit, co všechno se může stát. Samozřejmě nás s podstatně větší silou postihla pandemie covidu
a to hned v několika vlnách během celého roku. K tomuto fenoménu ještě přibylo konstantní zvyšování vstupních cen materiálu a jeho nedostatek, podpořený stále
hůře dostupnými kvalifikovanými pracovníky na trhu.
I přes tyto velké komplikace a několikanásobné zdražování během roku jsme se od počátku roku snažili plnit
naše dlouhodobé cíle. Díky obrovskému úsilí celé skupiny se nám postupně během celého roku dařilo a nakonec
rok 2021 byl pro náš nejúspěšnější rok v historii naší skupiny. Náš konsolidovaný čistý obrat dosáhl 1,5mld. Kč,
což je navýšení proti předešlému roku o 52,5%.
Vít Voláček, předseda představenstva
Jaké byly naše klíčové úspěchy?
V lednu jsme dokončili akvizici společnosti ATICO s.r.o., jedné z vedoucích společností v oblasti energo dodávek pro datová
centra. Od června začaly první dodávky našich výdejních boxů, jak do vlastní sítě, tak našim zákazníkům, a to vše pouze
9 měsíců od začátku vývoje tohoto komplexního výrobku. Historie CONTEGu začala výrobou rozvaděčů a rok 2021 i v této
oblasti byl přelomový. Po 10 letech jsme přišli na trh s novým, zcela unikátním IT rozvaděčem, který nám zaručuje setrvání
na technologické špičce v Evropě. V říjnu roku 2021 jsme dokončili náš developerský projekt v Pelhřimově, který měl za
jeden z cílů umožnit získat nové lidi do tohoto města. V rámci komplexních dodávek se nám podařilo v závěru roku ve velice
krátké době realizovat zakázku na dodávku centrálních zdrojů chladu a rekonstrukci 21 strojoven VZT pro nemocnici Motol.
Jak jsem již výše uvedl, abychom zajistili v maximální možné míře plynulost dodávek našim zákazníkům, museli jsme výrazně navýšit naše skladové zásoby a celkově i další oběžná aktiva. A to se podařilo i díky úspěšnému vydání našich pětiletých dluhopisů.
Jsem si velmi dobře vědom, že bez maximálního úsilí všech svých kolegyň a kolegů by rok 2021 byl ještě komplikovanější
a jsem jim všem vděčný za jejich obětavost. Samozřejmě bych chtěl poděkovat i za trpělivost, kterou s námi měli naši obchodní partneři, protože ne vždy se nám díky problémům v dodavatelských řetězcích dařilo dodávat vše včas.
A naše plány pro rok 2022. Přijít na trh s novými výrobky, které nás posunou dále. Realizovat investice, které jsme v minulých letech připravovali s cílem nabídnout našim zákazníkům komplexní řešení v oblasti IT, energo, chlazení a výdejních
boxů. Vše, co vyvíjíme, vyrábíme, realizujeme nebo prodáváme, děláme s touhou, aby ten, kdo náš výrobek používá, byl
s naší prací spokojený a pomohl mu žít snadněji.
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VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU
K 31. PROSINCI 2021
Konsolidační celek je tvořen mateřskou společností CONTEG Group a.s. a dalšími firmami.
Obchodní jméno

IČ

Sídlo

Datum vzniku

Podíl 2021

CONTEG Group a.s.

024 09 291

Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

01/2014

-

CONTEG, spol. s r.o.

257 01 843

Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

10/1998

100,00 %

CONTEG Nemovitosti s.r.o.

066 94 675

Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

12/2017

100,00 %

CONTEG Cooling s.r.o.

016 20 983

Nádražní 203/9,
250 64 Měšice

04/2013

100,00 %

CONTEG Pelhřimovské zahrady s.r.o.

024 10 974

Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

12/2013

70,00 %

Geomine a.s.

276 57 191

Husova 570,
261 01 Příbram VI – Březové Hory

02/2007

100,00 %

CONTEG Czech s.r.o.

018 66 621

Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

12/2016

100,00 %

DCI Czech a.s.

045 01 624

Štěrboholská 1404/104,
102 00 Praha 10

10/2015

60,00 %

ATC Energo a.s.

098 08 124

Štěrboholská 1404/104,
102 00 Praha 10

1/2021

54,00 %

ATICO s.r.o.

497 12 624

Hlubočepská 16/12,
152 00 Praha 5

11/1993

60,00%

CONTEG India Private Limited

U28910KA2013FTC068129

237-A7, Bommasandra,
Anekal Taluk, Bangladore, IN

03/2013

99,98 %

CONTEG France S.A.R.L.

820890812

7, Boulevard Robert Thiboust,
77700 Serris, FR

05/2016

100,00 %

CONTEG Benelux B.V.

820360764

Nikkelstraat 31
4823 AE Breda, NL

1/2009

100,00 %

O.O.O. CONTEG

7710730371

16/2, Tverskaya str. 1, 125009
Moscow, RU

11/2008

100,00 %

DCI – Ratkaisut Oy

2510256-4

Löylytie 71,
02770 Espoo, FI

02/2014

60,00 %

OX Point a.s.

09752251

Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

12/2020

50,00 %
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INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:

CONTEG Group a.s.

Registrace:

Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 24057
vedenou Městským soudem v Praze

IČO:

024 09 291

Datum vzniku:

8. ledna 2014

Sídlo:

Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Právní forma:

Akciová společnost

Rozhodné právo:

Právní řád České republiky

Telefonní číslo:

(420) 261 219 182

E-mail:

conteg@conteg.cz

Internetová webová adresa:

www.conteggroup.cz

Základní jmění:

2 000 000 Kč

Vydané cenné papíry

2 000 ks kmenové akcie na jméno
v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Organizační jednotky společnosti jsou umístěny pouze v České republice.
Má dceřiné společnosti v České republice, Francii, Nizozemí, Finsku a Rusku.
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CHARAKTERISTIKA
SPOLEČNOSTI
Na podzim roku 1998 byla založena společnost CONTEG, spol. s r.o.,
jejíž hlavní činností byla výroba rozvaděčů, která probíhala již od samého založení. Jejím cílem bylo podpořit prodeje tehdy hlavní činnosti
podnikání firmy EL-FORT NETCOM s.r.o. (později její aktivity přešly
na ELFORT Distribution s.r.o.), a to distribuci IT komponentů pro počítačové sítě pod značkou ELFORT. Během několika let se z této vedlejší
činnosti stala hlavní činnost podnikání, což vyvrcholilo v roce 2006
prodejem distribuční společnosti Elfort Distribution a.s. nadnárodnímu
koncernu. Od té doby se společnost soustředila primárně na vývoj,
výrobu a prodej IT rozvaděčů a jejich příslušenství, a to vždy ve vysoké kvalitě, za přijatelnou cenu, podpořenou špičkovým zákaznickým
servisem a následně i postupným otevíráním zahraničních poboček.
Během let k této výrobě postupně přibyla i zakázková výroba z plechu, která byla podpořena v roce 2007 akvizicí zakázkové společnosti
GEOMINE a.s. Výstavba vlastního závodu CONTEG spol. s.r.o. v Pelhřimově, která započala v roce 2003 a pokračovala až do roku 2014,
znamenala dobrý předpoklad pro to, stát se významným hráčem v oblasti výroby rozvaděčů i výroby z plechu všeobecně.
V roce 2008, tzn. těsně před finanční krizí, došlo k rozhodnutí, že se
společnost začne více orientovat nejenom na dodávky IT „plechových
skříní“, ale také na vývoj a výrobu sofistikovanějších výrobků v oblasti
přesného chlazení pro datová centra a serverové místnosti.
Během dalších let došlo k vývoji mnoha dalších chladicích jednotek
a v roce 2012 byla vybudována unikátní testovací laboratoř v pelhřimovském závodě. Vývoj jednotek probíhal i ve spolupráci s univerzitami v ČR. Díky těmto znalostem postupně začala realizace komplexních dodávek pro datová centra a v roce 2015 se tato činnost vyčlenila
do společnosti DCI Czech a.s. Po úspěchu s chladicími jednotkami
společnost také spustila v roce 2011 vývoj průmyslových a venkovních
rozvaděčových skříní, jejichž objem stále vykazuje rostoucí trend.
Pro posílení výrobní znalosti v oblasti výroby kompresorových okruhů
došlo v roce 2016 k akvizici společnosti HORKAN KLIMA s.r.o., a tím
i začlenění výrobků pro gastro průmysl do portfolia. Společnost byla
později přejmenována na CONTEG Cooling s.r.o. Mateřská společnost
vznikla v roce 2014 jako CONTEG Industries s.r.o. a v roce 2018 změnila právní formu na akciovou společnost a obchodní firmu (jméno) na
CONTEG Group a.s.
V roce 2021 byla do skupiny CONTEG Group začleněna společnost
ATC Energo a.s. se zaměřením na dodávky technologií NN a VN elektroinstalace. Následně došlo také k akvizici společnosti ATICO s.r.o.,
která se specializuje na dodávky a instalaci technické infrastruktury
energocenter, rozvoden a trafostanic. V rámci CONTEG Group byly
také v posledních letech otevřeny zahraniční pobočky pro rozvoj obchodních aktivit v regionech Francie, Benelux, Finsko a Rusko.
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Níže je uvedená časová osa historického vývoje Skupiny:

dokončení poslední
etapy pelhřimovského
závodu do aktuální
podoby 24 965 m2

výstavba
multifunkční budovy (MFB)
v pelhřimovském závodu

akvizice společnosti
Geomine a.s.

2014

2012

2003

2013

2007

1998

začátek výstavby
pelhřimovského závodu

založení společnosti
CONTEG India P.L.

Založení společnosti
CONTEG, spol. s r.o.

Hodnoty společnosti
Zodpovědnost

Efektivita

Vždy klademe velký důraz na kvalitu, abychom dodávali
našim zákazníkům prvotřídní produkty, služby a řešení.
Používáme jen ty nejmodernější technologie a nejkvalitnější komponenty. Vše vyrábíme v ČR pod dozorem zkušených technologů, abychom dodrželi světový standard
kvality.

Efektivním využitím našich bohatých obchodních a technických znalostí a zkušeností se nám daří uplatnit na trhu
nové služby, produkty a aplikace, které přináší našim zákazníkům originální a chytrá řešení s co nejlepším poměrem kvality a ceny.

Inovace

Partnerství

Věříme, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení. Sledujeme nové trendy a požadavky zákazníků, které využíváme při vývoji a zlepšování našich produktů a služeb, aby
každý od nás doslal vždy více, než očekává.

Naše budoucnost závisí na našich partnerech, proto se
zaměřujeme na jejich požadavky, a vždy jim nabízíme
optimální řešení. Budujeme s nimi oboustranně výhodné
a dlouhodobé vztahy.
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založení společnosti
CONTEG FRANCE SARL

2021
2021

2016

2016

2015
založení společnosti
DCI Czech a.s.

založení společnosti
ATC Energo a.s.

2019

založení společnosti
CONTEG Czech s.r.o.

2016

akvizice společnosti
HORKAN Klima s.r.o.
(CONTEG Cooling s.r.o.)

rozhodnutí o přeměně na
holdingovou strukturu pod
CONTEG Group a.s.

akvizice společnosti
ATICO s.r.o

CONTEG Group je pan-evropská průmyslová skupina a jeden z předních světových výrobců IT rozvaděčů,
chladicích systémů a komplexních řešení pro datová centra. Jako tradiční rodinná firma s centrálou a výrobními závody v srdci Evropy, v České republice, se hrdě hlásíme k odkazu tradiční evropské výroby, postavené na vynikající kvalitě, inovacích a službách s vysokou přidanou hodnotou pro naše zákazníky. Přes
své zahraniční pobočky vyvážíme své výrobky do 60 zemí světa. Firmy v rámci CONTEG Group působí
v celé řadě oborů a výrobní portfolio zahrnuje kromě IT rozvaděčů a chladicích systémů také průmyslové
rozvaděče a zakázkovou výrobu z plechů, chladicí vitríny, vinotéky a výdejní boxy. Prostřednictvím dceřiných společností se skupina dále soustředí na rozvojové obory, jako je výstavba technologických celků,
výstavba a servis pro datová centra.

Mise CONTEG Group a.s.
Být jeden z mála výrobců v EMEA pokrývající kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních
řešení pro datová centra, tak v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací.

Vize CONTEG Group a.s.
Stát se globální organizací dodávající zákazníkům ve 100 zemích kompletní portfolio produktů a služeb v oblasti IT a průmyslových rozvaděčů, datových center, chlazení a energo, včetně jejich komplexních řešení.
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4.1 CONTEG, spol. s r.o.
Přední výrobce řešení pro IT, datová centra a průmysl. Společnost vyrábí komplexní řešení v oblasti non-ICT infrastruktury
datových center, telekomunikací a průmyslu. Nabízí široké portfolio výrobků, mezi které patří zejména: stojanové a nástěnné
rozvaděče, rozvaděčové skříně pro vnitřní i venkovní použití, chlazení a ventilace, monitoring a řízení přístupu, kabelážní systémy, napájecí systémy a požárně ochranné systémy.
Disponuje globálním obchodním a technickým zázemím. Výrobní závody jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi i vlastní
testovací laboratoří. Společnost dodává jak malým firmám, tak i velkým korporacím a průmyslovým podnikům ve více než 60
zemích na 3 kontinentech. V BENELUXU, Francii, Rusku, Finsku má vlastní pobočky.

4.2 GEOMINE a.s.
Zpracovatel plechových dílů na zakázku. Společnost poskytuje kompletní škálu služeb v oblasti zpracování plechu, od přípravy výroby, přes zpracování zakázky až po montáž, balení a dopravu na místo určení hotových výrobků zákazníkovi. Disponuje
špičkovým technickým vybavením a současným softwarem pro zpracování zakázek. Společnost dbá na důkladnou kontrolu
jednotlivých částí výrobního procesu. Své výrobky dodává do celé Evropy a mezi její zákazníky patří především velké nadnárodní společnosti.

4.3 CONTEG Cooling s.r.o.
Výrobce chladicích vitrín, vinoték a pultů. Společnost vyrábí chladicí vitríny, vinotéky a další chladicí zařízení pro oblast potravinářského průmyslu a gastronomie. Díky odborníkům na práci s nerezovým materiálem, sklem, kompresorovými agregáty
i nejmodernější regulací přináší technologicky inovativní řešení, spojená s atraktivním designem. Základní sortiment chladicích vitrín, vinoték i pultů je sice standardizován, nicméně nemalou část výrobního programu tvoří rovněž zakázková výroba,
zejména v oblasti chladicích zařízení i nerezových výrobků.
Společnost nabízí svým zákazníkům i komplexní služby zahrnující poradenství, instalaci, financování a záruční i pozáruční
servis chladicích a přidružených technologií. Služby a výrobky dodává jak do nejrůznějších typů gastronomických provozů,
tak do maloobchodních i velkoobchodních prodejen, potravinářských řetězců, ubytovacích zařízení, ale i přímo soukromým
osobám a firmám.

4.4 DCI Czech a.s.
Komplexní řešení nejen datových center pro náročné. Hlavním zaměřením společnosti je tvorba a realizace komplexních řešení včetně podpory všech souvisejících služeb v oblasti datových center, a to jak pro klasické stavební objekty, tak pro mobilní
kontejnerová řešení.
Mezi hlavní technologické části datových center patří:
systémy napájení – VN část, NN část, záložní zdroje elektrické energie (UPS, motorgenerátory), systémy chlazení, VZT
a úpravy vzduchu, systémy požární bezpečnosti – SHZ, hypoxické systémy, systémy fyzické bezpečnosti – přístupové
systémy, CCTV, PZTS, systémy strukturované kabeláže – metalické a optické, systémy monitoringu, MaR a vzdáleného
dohledu, ICT infrastruktura.
Oblast datových center byla v dalších letech rozšířena o výstavby komplexních technologických budov, jejichž součástí jsou
společnosti blízké technologické části, podobné těm v datových centrech. Tyto budovy společnost realizuje taktéž z pozice
generálního dodavatele, tedy tzv. na klíč.
Kromě výše uvedených komplexních dodávek společnost zajišťuje i realizace a dodávky jednotlivých technologických celků,
např.:
trafostanice, el. rozvodny, el. napájení hal nebo administrativních objektů, uzemnění, hromosvody, průmyslové technologické chlazení, komfortní klimatizace administrativních budov, úpravy vzduchu čistých prostorů, vzduchotechnické systémy
požární ochrana prostorů hypoxickým vzduchem nebo stabilním hasicím zařízením, strukturovaný kabelážní systém admnistrativních či jiných objektů, dodávky ICT zařízení – servery, switche včetně implementace a podpory.
Společnost spolupracuje s různými výrobci a dodavateli jednotlivých technologických částí. Není tak vázaná na jednoho výrobce či dodavatele.
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4.5 ATC Energo a.s.
Společnost ATC energo zajišťuje ve skupině CONTEG Group dynamický rozvoj v oblasti dodávek technologií NN a VN elektroinstalace, chlazení, monitoringu a slaboproudých rozvodů. Zaměřuje se na projekci a realizaci technologických celků, dodávky rozvoden, trafostanic a energocenter.

4.6 ATICO s.r.o.
Společnost ATICO zajišťuje kompletní dodávku a instalaci technické infrastruktury energocenter, rozvoden a trafostanic.
Provádí poradenskou činnost při návrhu řešení, projekci a následnou realizaci elektroinstalací vysokého a nízkého napětí,
záložních zdrojů a generátorů.

4.7 CONTEG Nemovitosti s.r.o.
Společnost CONTEG Nemovitosti s.r.o. vznikla v roce 2017 formou odštěpení od společnosti CONTEG, spol. s.r.o. Na nově
vzniklou společnost přešla odštěpená část jmění, a to – jak název napovídá – výrobní areál společnosti (pozemky i stavby).
Předmětem činnosti společnosti je správa vlastního nemovitého majetku. Výrobní, skladovací a administrativní prostory včetně sociálního zázemí čítají celkem 24 965 m2 plochy.

4.8 CONTEG FRANCE SARL
CONTEG France je dceřiná společnost, která má na starosti prodej produktů firmy ve Francii a severní Africe. Snahou je
být blízko zákazníkům na těchto trzích při předprodejních, prodejních a poprodejních aktivitách. Kromě skladu a logistických
služeb disponuje tato pobočka také technickým a prodejním zázemím, a toto se pozitivně projevuje ve spolupráci s největšími
francouzskými firmami, jak v oboru IT, tak i v ostatních oborech.

4.9 CONTEG Czech s.r.o., CONTEG India P.L.
Tyto společnosti byly založeny v minulosti za konkrétním účelem, který již skončil, a v roce 2021 nevyvíjely žádné aktivity.

4.10 CONTEG Benelux B.V.
CONTEG Benelux je dceřiná společnost, která má na starosti prodej produktů firmy v Belgii, Holandsku a Lucembursku.
Snahou je být blízko zákazníkům na těchto trzích při předprodejních, prodejních a poprodejních aktivitách. Kromě skladu
a logistických služeb máme také technické a prodejní zázemí a toto se pozitivně projevuje ve spolupráci s největšími místními
firmami, jak v oboru IT, tak také firmami v ostatních oborech.

4.11 O.O.O CONTEG
O.O.O CONTEG je dceřiná společnost, která má na starosti prodej produktů firmy v Rusku. Snahou je být blízko zákazníkům
na tomto trhu při předprodejních, prodejních a poprodejních aktivitách. Kromě skladu a logistických služeb máme také technické a prodejní zázemí a toto se pozitivně projevuje ve spolupráci s největšími místními firmami, jak v oboru IT, tak také firmami
v ostatních oborech.

4.12 DCI – Ratkaisut Oy
Hlavním zaměřením společnosti je tvorba a realizace komplexních řešení v oblasti datových center, včetně podpory všech
souvisejících služeb. Primární zaměření na trh ve Finsku.

4.13 CONTEG Pelhřimovské zahrady s.r.o.
Společnost založená primárně za účelem realizace developerského projektu Pelhřimovské zahrady – areál moderních rezidenčních bytů s garážemi v lokalitě Polního Dvora v Pelhřimově.

4.14 OX Point a.s.
Společnost provozuje sdílenou síť samoobslužných výdejních boxů, otevřenou pro všechny e-shopy a dopravce. S působností v České republice a na Slovensku.
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5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Majitelé jednotlivých společností se v rámci postupného rozšiřování poboček rozhodli v roce 2019 vytvořit nové uspořádání
strategických společností pod společnost CONTEG Group a.s. jako holdingovou společnost. Holdingové uspořádání bylo započato v roce 2019 a bylo dokončeno v průběhu roku 2021.

CONTEG Group a.s.

100 %

100 %

100 %

Geomine a.s.

CONTEG, spol. s r.o.

CONTEG
Nemovitosti s.r.o.

50 %

60 %

OX Point a.s

DCI Ratkaisut

100 %

60 %

CONTEG Rusko

100 %

CONTEG
Cooling s.r.o.

DCI Czech, a.s.

100 %

CONTEG Benelux B.V

100 %

CONTEG France S.A.R.L.

60 %
ATICO s.r.o

99,98 %

CONTEG India P.L.

70 %

CONTEG
Pelhřimovské
zahrady s.r.o

54%

100 %

ATC Energo

CONTEG Czech s.r.o.

Vedení skupiny CONTEG Group a.s.
Vedení skupiny má na starosti šestičlenný management team v čele s Vítem Voláčkem, který kromě funkce předsedy představenstva plní i roli výkonného ředitele skupiny.

CEO

CSO

Ředitel pro
komplexní služby

COO
+ zakázková
výroba

CIO
Ředitel výrobního
závodu Pelhřimov

CFO

Vít
Voláček

Vojtěch
Voláček

Petr
Kysučan

Oliver
Mokriš

Aleš
Valenta

Tomáš
Dostál
* do 31. 5. 2022
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6
ŘÍZENÍ KVALITY
6.1 Politika kvality CONTEG Group a.s
Zákazník je na prvním místě, udržování kvality všech činností v zájmu plného uspokojování jeho potřeb patří ke klíčovým
prioritám. Hlavní výrobní závody mají zaveden a průběžně udržován systém řízení jakosti podle příslušných standardů. Toto je
chápáno jako dynamický proces a jako nástroj neustálého zlepšování a zvyšování efektivity jednotlivých společností, stejně
jako skupiny CONTEG Group coby celku. Základem je procesní přístup, kdy jsou procesy nejprve identifikovány, poté popsány
a jsou pro ně stanoveny patřičné postupy. Průběžně jsou prováděny periodické dohledové audity, stejně jako je systém zdokonalován opakujícími se dodavatelskými audity klíčových zákazníků.

6.2 CONTEG, spol. s r.o.
Společnost CONTEG, spol. s r.o. je certifikována dle normy ISO EN 9001/2015 a normy ISO EN 14 001/2015 – systém EMS
– pro vývoj a výrobu telekomunikačních a datových rozvaděčů a jejich příslušenství, chladicích systémů a komplexní řešení pro
datová centra.
Recertifikační audit dle obou norem proběhl v červnu 2020 a platnost certifikátu je do června 2023 s roční periodou kontrolních auditů ze strany certifikační společnosti.
V květnu 2022 proběhl dozorový audit ISO 9001 a ISO 14001. Nebyly vystaveny žádné neshody a byla potvrzena shoda
systémů s normami. Vedení společnosti jsou pravidelně předkládány Zprávy o stavu systému kvality a životního prostředí.
V rámci společnosti probíhá prověřování systému kvality formou interních dohledových auditů u jednotlivých poboček společnosti s cílem zlepšování systému kvality.
V oblasti dodavatelské kvality – dodavatelé společnosti jsou schopni dodávat přesně podle potřeb a specifikací společnosti.
Dodavatelé jsou pravidelně čtvrtletně hodnoceni dle stanovených kritérií.
V oblasti výrobkové certifikace výrobky společnosti splňují UL certifikaci, a to pro skupiny výrobků, kde je požadováno. V této
oblasti probíhají pravidelné čtvrtletní inspekce za přítomnosti externího inspektora přímo ve výrobě. Dále jsou produkty společnosti certifikovány od společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Poslední recertifikace proběhla v lednu 2021.
Pravidelně probíhají zákaznické audity prováděné významnými zákazníky CONTEG, spol. s r.o.

6.3 Geomine a.s.
Geomine a.s. prošla první certifikací ISO EN 9001 v roce 2008 a od té doby prochází pravidelnými dozorovými i recertifikačními
audity. V současnosti Geomine a.s. uplatňuje systém řízení jakosti dle ISO EN 9001/2015, který je považován za základní nástroj naplňování cíle společnosti udržovat špičkovou kvalitu výrobků a dosahovat vysokého stupně uspokojení zákazníků, což
se odráží také ve firemní politice kvality. Součástí je pravidelné stanovování cílů kvality, které patří ke klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI), a následné periodické kontroly a vyhodnocování plnění těchto cílů, stejně jako řízení lidského prvku, tedy interní
i externí vzdělávání jak pracovníků oddělení kontroly kvality, tak řadových zaměstnanců napříč společností. Tím je zajišťováno
plnění příslušných náročných standardů od první operace vstupu do výroby až po expedici finálního produktu. Kromě aktivní
aplikace norem Geomine a.s. aktivně aplikuje doporučení z opakovaných náročných dodavatelských auditů svých zákazníků
z řad světových firem jako další zdroj inspirace pro zlepšování procesů.

6.4 DCI Czech a.s.
Společnost DCI Czech a.s. je certifikována společností TAYLLORCOX s.r.o. dle normy ISO EN 9001/2015 (systém managementu
kvality) a normy ISO EN 14 001/2015 (systém environmentálního managementu)
– pro „Komplexní dodávky a služby technologicky náročných projektů v oblasti energo, chlazení a datových center“, s tím, že
prvotní certifikace proběhla 17. 4. 2020 s platností certifikátů do 16. 4. 2023 s roční periodou kontrolních auditů ze strany certifikační společnosti.
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Společnost DCI Czech a.s. je také certifikována stejnou certifikační autoritou dle normy ISO EN 9001/2015 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
– pro „Komplexní dodávky a služby technologicky náročných projektů v oblasti energo, chlazení a datových center“ s tím, že
prvotní certifikace proběhla 16. 4. 2021 s platností certifikátů do 15. 4. 2024 s roční periodou kontrolních auditů ze strany certifikační společnosti.
Průběžně probíhá dohledový audit ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Nebyly vystaveny žádné neshody a byla potvrzena shoda
systémů s normami. Vedení společnosti jsou pravidelně předkládány Zprávy o stavu systému kvality a životního prostředí.

6.5 ATICO s.r.o.
Společnost ATICO s.r.o. je certifikována společností TAYLLORCOX s.r.o. dle normy ISO EN 9001/2015 (systém managementu
kvality), normy ISO EN 14 001/2015 (systém environmentálního managementu) a normy ISO EN 9001/2015 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – pro „Projektování výroba, elektromontáže elektrických zařízení, rozvaděčů,
revize, uvádění do provozu a servis“, s tím, že prvotní certifikace proběhla 2. 6. 2008 s platností certifikátů do 13. 4. 2023 a roční
periodou kontrolních auditů ze strany certifikační společnosti.
Průběžně probíhá dohledový audit ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Nebyly vystaveny žádné neshody a byla potvrzena shoda
systémů s normami. Vedení společnosti jsou pravidelně předkládány Zprávy o stavu systému kvality a životního prostředí.

7
OBCHODNÍ AKTIVITY
Dle výzkumu trhu provedeného společností Arizton je CONTEG, spol. s r.o. jedním z vedoucích výrobců IT a průmyslových
rozvaděčů a systémových řešení pro datová centra v Evropě a na Středním východě.
Společnost CONTEG, spol. s r.o. realizuje přes polovinu prodeje výrobků do ostatních zemí Evropské unie a více než 40 %
produkce v rámci České republiky. Dle vlastního odhadu se považuje za jednoho z 5 největších hráčů na hlavních trzích
(primárně ČR, Francie/ BENELUX, Střední východ a Rusko).
Mezi jeden z hlavních trendů, který podporuje oblast datových center, patří tzv. vysokovýkonná výpočetní technika cílící na
vývoj superpočítačů zpracujících velké objemy dat. V dnešní době se objem zpracovávaných dat čím dál více zvyšuje a výhledově se neočekává zpomalení. Pozitivní výhled v této oblasti má za následek zvyšování poptávky po budování datových
center.
Zavádění inovací a rychlý růst v oblasti cloudových úložišť, strojového učení, umělé inteligence a postupně se rozšiřující oblast virtuální reality podporuje vývoj samotných datových center. Podle dat společnosti Cisco (za období 2012 – 2018) činilo
průměrné roční tempo růstu zhruba 30 %.
Datová kapacita není využívána pouze k ukládání objemu dat, ale také ke cloudovým výpočetním technologiím, které jsou
právě podpořeny modulárními datovými centry a konkrétně tzv. edge datovými centry, které mají být nejblíže koncovému
zákazníkovi a nabídnout mu rychlou a latentní komunikaci dnes především pomocí sítě 5G.
Rok 2021 byl druhý rok, který byl ovlivněn koronavirovými opatřeními a byl charakterizovaný růstem cen komponentů a surovin. Společnost CONTEG, spol. s r.o. se zaměřovala na minimalizaci efektů spojených s narušením dodavatelských řetězců.
Současně se soustředila na posílení pozic na potenciálních trzích v Evropě, Asii a Africe, s důrazem na aspekty bezpečnosti IT
řešení, chlazení, průmyslu 4.0 a IoT. Společnost uvedla řadu technologických novinek a inovací, a to jak pro portfolio v oblasti
řešení pro datová centra, tak i pro průmyslová a venkovní řešení. V oblasti řešení pro datová centra to byl nový typ serverovaného rozvaděče, nové chladicí jednotky, zvýšení užitné hodnoty monitorovacích systémů a inteligentních PDU. Došlo také
k přidání mnoha doplňků a úprav stávajících rozvaděčů. Pokračovaly také inovace v řešeních pro průmysl a venkovní aplikace,
a to zařazením nové řady rozvaděčových skříní do výrobního portfolia.
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V průběhu roku 2021 společnost CONTEG, spol. s r.o. rozšířila svůj výrobní program o novou kategorii a nabízí nově na trh také
ucelené pofrtolio samoobslužných výdejních, doručovacích a úschovních boxů. Podařilo se uzavřít první smlouvy na dodávku
boxů s celou řadou klíčových hráčů s výhledem na instalaci a plné spuštění v roce 2022.
V souvislosti s řadou změn v celosvětové ekonomice ve spojení s pandemií v marketingových a prodejních aktivitách dále
pokračovaly on-line nástroje pro prezentace – tzv. webináře a schůzky, které se po mnoho měsíců odehrávaly přes videokonference, a to jak interní, tak externí. Již ale začaly prezentační veletrhy a výstavy, kterých se společnost zúčastnila. Také se
během roku dokončil projekt výstavby nových webových stránek společnosti, které mají nejen odpovídat nejnovějším trendům v oblasti on-line marketingu, ale mají být i novým a kvalitnějším informačním komunikačním kanálem pro zákazníky
a obchodní partnery. Společnost také vydala několik nových katalogů a brožurek s novými produkty a řešeními. Stále více se
prosazuje trend mít katalogové materiály v elektronické podobě.
Zakázková výroba plechových dílů a lehkých konstrukcí na CNC děrovacích, ohraňovacích a laserových strojích zůstává
nosným výrobním programem společnosti Geomine a.s. Hodnota tržeb za rok 2021 vzrostla oproti roku 2020 o 12 %. Příčinou
tohoto meziročního nárůstu bylo postupné zvyšování ekonomické aktivity ve světě a postupné oživování poptávky po zakázkové výrobě. Pro společnost Geomine a.s. zůstává klíčovým trhem prostor Eurozóny, a celkový objem vývozu do tohoto
teritoria představuje téměř 60 procent celkové produkce. Vzhledem ke stabilní struktuře portfolia zákazníků společnost předpokládá, že tomu tak bude i v následujících obdobích.
Společnost DCI Czech a.s. se zaměřuje na realizace komplexních řešení datových center na klíč a technologických staveb
v pozici generálního dodavatele, jakožto i dodávek jednotlivých technologií. V roce 2021 se podařilo generovat meziroční
nárůst tržeb a upevnit pozici společnosti, a to i přes to, že situace na evropských trzích, a nejen na nich, byla podstatnou měrou stále negativně ovlivněna pokračující pandemií, která komplikovala jak dodavatelsko-odběratelské vztahy, tak i dodávky
samotné. I navzdory tomu pokračovala společnost v roce 2021 v aktivitách vedoucím k akvizičnímu rozvoji v příštích letech,
a to především v oblastech doplňujících její portfolio služeb. V roce 2021 byla do skupiny začleněna nově založená dceřiná
společnost ATC Energo a.s., která se rychle etablovala na trhu a podařilo se jí získat první zajímavé zakázky a oslovit nové
zákazníky, především v oblasti telekomunikací. Akvizicí společnosti ATICO s.r.o. se podařilo ještě rozšířit nabídku v oblasti
komplexních dodávek technické infrastruktury energocenter, rozvoden a trafostanic. Celkově ve všech společnostech došlo
v průběhu roku 2021 k dalšímu personálnímu posílení, mimo jiné s důrazem na zajištění servisních a realizačních činností.
V roce 2021 také došlo k úspěšnému dokončení několika významných projektů a zároveň se podstatným způsobem podařilo navýšit objem zasmluvněných zakázek pro následující období. K úspěchům společností DCI Czech, ATICO, ATC Energo
můžeme rovněž přičíst rostoucí diverzifikaci portfolia zákazníků, které je tvořeno subjekty veřejného sektoru, průmyslu, bankovnictví i subjekty z oblasti služeb.
Tradiční výrobní sortiment CONTEG Cooling s.r.o. je určený pro gastronomii. V souvislosti s dramatickým útlumem investiční aktivity v oboru byl CONTEG Cooling s.r.o. ve skupině CONTEG Group nejvíce zasažen pandemií COVID-19. Paralelně
k úsporným opatřením bylo zapotřebí hledat alternativní náplň, ve které by bylo možno realizovat konkurenční výhody – práce s nerezovými plechy, návrhy a výroba chladicích okruhů, kvalifikovaná montáž. Došlo tak nejen ke snížení skladu hotových
výrobků, ale společnost realizovala několik zakázek ve výrobě i montážích pro třetí strany, stejně jako proběhl úspěšný vývoj
a vyvzorkování speciálních klimatizovaných boxů pro vědecké účely, které bude od nás partner odebírat pro akademická, ale
i průmyslová užití na globální úrovni.
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8
VÝZKUM A VÝVOJ
Hlavní směr skupiny CONTEG Group se upíná k výrobě a implementaci kvalitních produktů odpovídajících požadavkům
moderní doby. Ve skupině se stále intenzivně zabýváme vývojem nových produktů, modernizací a inovací strojového parku
a technologických procesů. Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými ústavy v ČR na řešení nových
vývojových projektů.
Převážně z důvodu rozšiřování portfolia a v reakci na předpokládanou všeobecnou krizi došlo k významnému posílení kapacity vývojových týmů, převážně v oblasti chlazení pro datová centra. Toto rozšíření týmu má za následek nejen rychlejší
produkci nových výrobků pro udržení konkurenceschopnosti společnosti, ale i pružnější reakci na narušené dodavatelskoodběratelské vztahy, a možnost realizovat některá zákaznické a projektové řešení a úpravy.

Hlavní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) jsou:
produktové inovace, spolupráce na tvorbě inovací vyššího řádu, technologické inovace s ohledem na jakost, efektivitu a kapacitu, technicko-výrobní inovace – vývoj nových strojních komponent nutných pro výrobu inovovaných produktů a zvýšení
kapacity výroby, spolupráce s úsekem obchodu s ohledem na plnění požadavků zákazníků, spolupráce s úsekem marketingu na definování, případně realizaci nových trendů a designů, spolupráce s úseky controllingu a nákupu s ohledem na
nákladovost procesů, sběr a analýzy dat spojených s jakostí, výrobou, nákladovostí a inovacemi, kontrola jakosti výrobků
a vstupů pro výrobu, rozvoj systému managementu kvality dle ISO 9001 v celé společnosti, systematické vyhodnocování
zpětné vazby odborných útvarů. Odbornost a kapacitní potřeby jsou posíleny o kapacity z vysokých škol v ČR (ČVUT Praha,
VUT Brno). Spolupráce probíhá především v oblastech zkušebnictví k ověření charakteristik produktů. Silně se rozvinula
i vazba na jednotlivé dodavatele vstupních materiálů a komodit (zejména při vstupu jednotlivých inovovaných produktů na
trh). Vlastní proces návrhu a vývoje je certifikován prostřednictvím systému jakosti ISO 9001. Důsledná aplikace systémů
interní kontroly jakosti zajišťují vysokou kvalitu vývojového úsilí.

9
OBLAST VÝROBY
Během své existence se CONTEG Group dostal od výroby rozvaděčů, přes chladicí systémy, vitríny a vinotéky a datová centra, až k dodávkám komplexních technologických celků. Veškerá výroba se odehrává v tuzemsku. Skupina vlastní tři výrobní
závody. Původní a největší z nich je závod v Pelhřimově, následovaný výrobním areálem v Příbrami. Nejmenší výroba je
umístěna v Měšicích severně od Prahy.

9.1 CONTEG, spol. s r.o.
Výrobní areál společnosti CONTEG, spol. s r.o. je umístněný v Pelhřimově. Celková využitá plocha areálu představuje 24 965 m2.
Výroba probíhá v areálu ve třech provozech, které tvoří strojní výroba, lakovna a montáž. Výroba společnosti je rozdělena do dvou
hlavních linií, jedná se o produkty značky CONTEG a o tzv. OEM výrobu. Strojní výroba je z velké části plně automatizovaná. Srdce
výroby představuje automatický zakládací systém STOPA Compact. Dále se na strojní výrobě nachází 4 děrovací lisy, 2 automatické ohraňovací lisy TruBend Cell a 6 ručních ohraňovacích lisů od společnosti TRUMPF. Dále se na strojní výrobě nachází
2 svařovací roboti od firmy Migatronic, ohýbací stroj Salvagnini, technologie pro ruční i strojové broušení, lisování, nastřelování,
navařování i sváření (včetně nastřelovacího automatu) atd.
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Dalším provozem je lakovna, kde se nachází lakovací linka Ekol a ITS s automatickým lakováním od firmy Gema. Dále se zde
nachází pracoviště potisku (tamponový a síťový potisk).
Posledním provozem je montáž, jejíž součástí je zasklívací a purovací linka. Na pracovišti montáže se kompletují výrobky na
jednotlivých montážních linkách. Především se jedná o nástěnné a stojanové rozvaděče, výrobu elektro doplňků a jednotek
přesného chlazení.

9.2 Geomine a.s.
Geomine a.s. je špičkový zpracovatel plechu, který svým zákazníkům nabízí komplexní řešení při uspokojování jejich potřeb
v oblasti zásobování průmyslovými komponenty a sestavami vyráběnými z plechů nejrůznějších materiálů. Strojový park je
postaven na CNC systémech značky TRUMPF, od které Geomine a.s. provozuje dva lasery o výkonu 3 kW (z nich jeden vláknový), nově posílenou flotilu pěti děrovacích lisů (včetně jednoho kombinovaného s laserem) a osmi ohraňovacích lisů tonáže
36 – 170 t (z nich dva kompletně robotizované). K dispozici jsou také další doprovodné technologie, které zajišťují úplnost poskytované služby zákazníkovi, jako broušení (ruční i strojové), lisování (hydraulické, výstředníkové), nastřelování, navařování,
sváření (včetně robotizovaného) apod. Geomine a.s. patří tradičně k výrobcům, instalujícím a provozujícím nejpokrokovější
výrobní technologie a systémy, do jejichž pořízení a údržby investuje nemalé prostředky. Největší akcí v tomto směru bylo
v uplynulém roce pořízení nového děrovacího lisu a systému strojního broušení, obé v zájmu zvýšení výkonu výroby, flexibility
a kvality produkce.

9.3 CONTEG Cooling s.r.o.
Společnost CONTEG Cooling s.r.o. je tradičním výrobcem chladicích zařízení pro gastronomii (vitríny, pulty, vinotéky apod.).
V důsledku komplikací způsobených pandemií COVID-19 v uplynulých dvou letech však došlo v oblasti gastronomie ke značnému propadu investiční aktivity se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky. Firma tak musela hledat a orientovat
se na netradiční alternativní projekty, ve kterých mohla nabídnout svoji zkušenost a vysokou kvalifikaci zaměstnanců, a to
zejména v oblasti chlazení, zpracování nerezu a vysoce kvalifikované montáže. Novými klienty jsou tak odběratelé z oboru
distribuce a logistiky, státní správy, ale také výzkumu a akademické půdy vůbec.

9.4 ATC Energo a.s.
Společnost ATC Energo a.s. se především zabývá výrobou rozvaděčů nízkého napětí a dále kompletní dodávkou elektro služeb a prací tzv. na klíč. Výroba rozvaděčů NN probíhá na ploše cca. 1000 m2 a jedná se o výrobu rozvaděčů NN do 6300
A. Výroba probíhá od projekčního návrhu po realizaci vč. kompletního vyzbrojení rozvaděčové skříně, ohýbání, lochování a
děrování Cu pásoviny, osazení přístrojů NN a zapojení silových i ovládacích obvodů. Dále je rozvaděč odzkoušen zkušebním
technikem a opatřen výrobním štítkem.
V neposlední řadě společnost zajišťuje i specializované elektromontážní práce, a to jak v části NN, tak i na VN částí do 22KV
na úrovni zákaznického (specifického) řešení.

9.4 ATICO s.r.o.
Česká energetická společnost ATICO s.r.o. byla založena již v roce 1993 a od počátku se společnost věnuje výrobě rozvaděčů
a elektromontážním pracím na NN i VN. Výrobní zázemí je v areálu na adrese Hlubočepská 16/12, Praha 5, Hlubočepy. Areál
je rozdělený na skladovací halu, výrobní halu a administrativní budovu.
Ve výrobní hale v přízemí se nachází skladové hospodářství a kompletační stanoviště pro přípravu materiálu na realizaci externích montážních prací.
V prvním patře je prostor pro výrobu rozvaděčů, ve kterém se nachází několik stanovišť pro mechanické obrábění materiálu
jako řezání, stříhání, lochování, lakování atd. s tím, že druhá polovina patra je vyhrazena pro finální výrobu, výstupní kontrolu
a zkoušení rozvaděčů. Jsou zde také stroje na popisování návlaček kabelů a řezačky pro potisk rozvaděčů.
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10
ŘÍZENÍ ZÁSOB A LOGISTIKA
V rámci skupiny CONTEG funguje centrální řízení nákupu a logistiky, kdy vrcholový management rozhoduje o strategiích
a nákupech základních surovin. Ostatní materiál si plánují a nakupují společnosti jednotlivě dle vlastních potřeb. Stejně tak
logistika je řízena jednotlivými závody s důrazem na odlišnosti výrobních procesů i výrobkového portfolia.

10.1 CONTEG, spol. s r.o.
Společnost CONTEG, spol. s r.o. řeší řízení zásob automaticky nastavením potřebných dat pro systémové plánování nákupu
materiálu pomocí informačního systému společnosti.
Všechna data (dodací termíny, MOQ, MSQ, LT ad) jsou nastavena v systému, aby bylo minimalizováno selhání lidského faktoru a procesy probíhaly automaticky dle nastavených kritérií. Firma CONTEG zajišťuje efektivní a plynulou výrobu s minimální
úrovní skladu materiálových zásob a skladu polotovarů.
Plynulost materiálového toku je také zajištěna díky zřízení kanbanového skladu u spojovacího materiálu. Vysoce obrátkové
produkty společnost CONTEG drží v požadované míře na svém expedičním skladě, aby byly zajištěny včasné dodávky našim
obchodním partnerům.
Dle druhu výrobkového portfolia pravidelně optimalizujeme dodací termíny k našim zákazníkům. Ze 70 % se jedná o zákazníky zahraniční.

10.2 Geomine a.s.
Geomine a.s. je specialista na zakázkovou výrobu, jejímiž nosnými klienty jsou náročné nadnárodní korporace. Součástí
poskytované služby tak jsou nejen výrobky samotné, ale také průvodní služby včetně logistiky – ať již při individuálních
zakázkách (made-to-order), tak u obrátkových produktů dodávaných v extrémně krátkých lhůtách ze skladu (made-to-stock). Zákazníci zvyklí na špičkový standard služeb sledují a vyhodnocují plnění závazků nejen v absolutních hodnotách
(dodací lhůta), ale zejména včasnosti a komplexnosti dodávek.
V uplynulém období Geomine a.s. zavedla nový ERP systém, který posouvá společnost správným směrem i v oblasti řízení zásob a logistiky. V rámci neustálého zlepšování probíhá optimalizace toku materiálu pro největší klienty, tedy jeho
napřímení a zkrácení, které mají za následek zrychlení dodávek a jejich zlevnění, stejně jako zvětšení kapacit skladování za
pomoci sesterské firmy v Pelhřimově.

10.3 CONTEG Cooling s.r.o.
Tradiční portfolio CONTEG Cooling s.r.o., tedy malosériová zakázková výroba zařízení s vysokou přidanou hodnotou, je náročné na pružný přísun materiálu a subdodávek komponentů, což klade značné požadavky na nákup a logistiku. S ohledem
na zvýšenou míru nových projektů mimo tradiční sortiment, kde došlo k citelnému navýšení sériovosti a objemu výroby,
postoupil CONTEG Cooling s.r.o. i ve směru plánování a pořizování zásob a plynulosti expedice dlouhodobých projektů. Tato
skutečnost si vyžádala i odpovídající úpravy procesů a optimalizaci řídicího systému v této oblasti.
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11
INVESTIČNÍ POLITIKA
Tak jak již bylo uvedeno v minulých letech skupina CONTEG Group provádí investiční politiku zaměřenou na plnění svých
dlouhodobých cílů rozvoje. Cílem investic je hlavně zachování naší konkurenceschopnosti ve stále se měnících podmínkách.
A to jak v oblasti vlastních výrobků, tak v kvalitě našeho strojního vybavení.
Po období příprav nových investic v letech 2019 a 2020 došlo v roce 2021 k realizaci první části těchto strategických plánů.
V lednu 2021 došlo k akvizici společnosti ATICO s.r.o. Dále došlo k nákupu pozemku v příbramském závodě firmy Geomine,
který umožní v dalších letech výrazně zvětšit výrobní plochu tohoto závodu, a v červenci roku 2021 započala stavba rozšíření
haly expedice v Pelhřimově.
Pro roky 2022 a 2023 plánujeme další důležité investice, a to i díky finančním zdrojům, které jsme v roce 2021 získali velice
úspěšným vydáním dluhopisů. Očekáváme během roku 2023 dokončení výstavby nové haly ve společnosti Geomine vč.
nové lakovny a v rámci všech výrobních závodů postupně bude docházet k obnově a rozšíření strojního vybavení s cílem
zvýšení efektivity a kapacity výroby.
Všechny výše uvedené investice a další rozvojové plány v oblasti akvizic pomůžou naší skupině k posílení své pozice jak na
domácím trhu, tak v oblasti EMEA.

12
PERSONALISTIKA
V roce 2021 se skupina musela vyrovnat nejen s celkovým nedostatkem pracovní síly na trhu, což si vyžádalo kromě intenzivnějších náborových akcí kmenových zaměstnanců také prohloubení spolupráce s agenturami, tak zejména s komplikacemi způsobenými vývojem pandemické situace. Navzdory aplikaci odpovídajících vynucených organizačních a provozních
omezení byly v kritickém období některé výrobní provozy kombinací dočasné pracovní neschopnosti, karantény či ošetřování
člena rodiny poddimenzovány dokonce o 40 %, což si vyžádalo značné úsilí zbylého týmu, díky kterému nebyla přerušena
práce ani v jednom z podniků.
Celkový počet pracovníků skupiny se proti roku 2020 navýšil o 89 na celkových 435. Toto bylo způsobeno jednak organickým růstem stávajících společností ve skupině, ale také novými akvizicemi firem. Akvizice samotné jsou pochopitelně
spojeny s aktivitou HR týmu, kdy je u nově zařazovaných entit zapotřebí sjednotit zásady i procesy v oblasti personalistiky dle
standardů skupiny.
V případě spolupráce s agenturami bylo období 2021 spojeno se stabilizací osvědčených agenturních pracovníků, stejně jako
nově s rozběhem spolupráce se specializovanou agenturou, zajišťující přímý adresný dovoz kvalifikovaných pracovníků ze
zahraničí na dlouhodobé pracovní povolení. Jedná se však o dlouhodobý proces, kdy první skupina CNC operátorů z Dálného
východu dostane zaměstnanecké karty předběžně ve druhém pololetí 2022.
Nadále pokračuje spolupráce s místními středními školami, v rámci které v zájmu zajištění budoucích kvalifikovaných kmenových pracovníků umožňujeme studentům praxi i brigády pro nejrůznější profese (dělnické i technicko-hospodářské), stejně
jako v konkrétních případech poskytujeme vytipovaným jedincům prospěchová stipendia.
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13
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ve skupině je na ochranu životního prostředí kladen velký důraz.
Tato skutečnost se odráží v integrované politice kvality a environmentální politiky již od roku 2006. Společnost CONTEG,
spol. s r.o. je auditovaná podle ISO EN 14001:2015. Geomine a.s. řeší integrovanou politiku kvality a environmentální politiku v Příručce IMS společnosti CONTEG, spol. s r.o., její plnění je poté potvrzováno v rámci pravidelných auditů ISO EN
9001:2015. V praxi to např. znamená, že veškeré odpady z výroby jsou důsledně tříděny a předávány specializovaným
společnostem k dalšímu zpracování nebo likvidaci (CONTEG, spol. s r.o. a CONTEG Cooling s.r.o. jsou členy systémů kolektivního nakládání s elektroodpady).
Definování a dodržování environmentální politiky je bedlivě sledováno rovněž klíčovými zahraničními zákazníky a stává se
už nejen nástrojem konkurenčního boje (např. závazky dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006
(REACH) anebo požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EZ (RoHS)), ale dokonce podmínkou spolupráce vůbec (např. sledování uhlíkové stopy výrobce).

14
VÝZNAMNÉ AKTIVITY
V ROCE 2021
V roce 2021 jsme v rámci CONTEG Group dodali řadu významných projektů pro společnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezi tyto projekty patří např. datová centra pro: Národní
muzeum v Praze (ČR), TTC Teleport (ČR), ČVUT (ČR), univerziádní Sports City (Egypt), Výzkumné centrum (Kuvajt). Dále pak
zakázky pro EU v Belgii, ministerstva v Saudské Arábii a další.
Společnost DCI Czech a.s. se jako generální dodavatel technologických celků a staveb podílela na projektech: Projektová
dokumentace pro výstavbu nové výrobní haly Foxconn Technology CZ s.r.o. pro testování HPC, FN Motol – centrální zdroj
chladu pro objekt A Technické sítě Brno-Obnova systému chlazení datového centra.
CONTEG spol. s r.o. uzavřela smlouvu na instalaci výdejních
a úschovních boxů s Českou poštou a Správou železnic s výhledem na plné spuštění v roce 2022.
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15
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2021
Konsolidovaná účetní závěrka 2021 je přílohou k této výroční zprávě.

Vít Voláček
Předseda představenstva

Vojtěch Voláček
Člen představenstva
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Pomáháme žít snadněji
www.conteggroup.cz
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