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Český výrobce speciálních kabelů Kabelovna Kabex a.s. v Holýšově na 

Domažlicku, kterému ještě před dvěma roky hrozil finanční úpadek, má 

za sebou první dobrý půlrok. Tržby za první pololetí letošního roku 

přesáhly loňské celoroční tržby a plán na letošní rok se podařilo splnit 

na 95 % již za půl roku. 

Podle finančního auditu tržby za 1. 

pololetí roku 2018 dosahují 153,9 

milionů korun, což je o čtvrtinu více 

než za celý loňský rok. Firma, která 

má kolem 100 zaměstnanců, se 

potýkala s finančními problémy od 

roku 2013, kdy na ni dopadla 

kombinace komplexní modernizace, finanční krize a ekonomické recese. 

„V loňském roce jsme se ještě neměli příliš čím chlubit, ale jeho výsledky nám 

pomohly získat zpět důvěru bankovních institucí a především přístup k 

bankovním zárukám. Patřil k období stabilizace společnosti, která přišla po 

restrukturalizaci probíhající v naší firmě do roku 2016, avšak letos již 

jednoznačně vykazujeme růst. Jeho příčinu vidíme v návratu k našim starým 

zákazníkům z oblasti petrochemického průmyslu,“ vysvětluje statutární ředitel 

společnosti Anton Slobodin. 

„Plán na letošní rok bychom sice 

mohli nazvat opatrným, ale i když 

počítal s přesunem zakázek z roku 

2017, podařilo se nám jej z velké 

části splnit již za půl roku. Vše co 

budeme vyrábět dále, půjde 

významně nad něj,“ komentuje 
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obchodní ředitel firmy Bohumil Svoboda výrobní plán na rok 2018. 

Největší objem zakázek firma realizuje i nadále pro Slovenské elektrárne, 

konkrétně pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce. Dominantní část 

dodávek je realizována napřímo, a zbytek přes firmy Škoda JS, PPA Energo a 

další, které mají na starosti dodávku jednotlivých celků. Příčinu růstu ale 

vedení společnosti vidí v jiné oblasti průmyslu. 

„Významná věc oproti loňskému roku 

je to, že nám banky daly přístup k 

veškerým instrumentům v oblasti 

financování a garancí. Jde nejen o 

financování výroby, ale především o 

bankovní záruky. Díky tomu jsme se 

vrátili k našim dřívějším zákazníkům 

z petrochemického a chemického průmyslu, a to včetně těch největších hráčů. 

V tomto odvětví jsou bankovní záruky požadovány jako základní podmínka v 

tendrech, ale protože jsme k nim v době, kdy byla naše společnost v 

problémech, neměli přístup, vypadli jsme z řady nadějně rozjetých výběrových 

řízení,“ uvádí Slobodin. 

„V energetice jsme takové problémy neměli, protože tam bankovní záruky 

nejsou tolik vyžadovány. I přesto tam došlo k výpadku zakázek, a to z důvodu 

financování výroby. Některé velké obchodní případy jsme museli odmítat, 

protože jsme je nebyli schopni zafinancovat vlastními prostředky. To je snad 

největší paradox ve světě byznysu, k jakému může dojít,“ doplňuje Svoboda. 
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