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1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Sídlo společnosti
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602
339 15 Klatovy IV
IČO: 60 19 74 12
DIČ: CZ60 19 74 12
Datum vzniku společnosti: 7. 6. 1994
Právní forma společnosti: akciová společnost, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 781
Předmět činnosti (dle výpisu ze Živnostenského rejstříku):
– pekařství, cukrářství
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
– silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Členové orgánů společnosti k 31. prosinci 2017
Správní rada
Předseda:

Ing. Karel Robert Blažek, dat.nar.17.5.1967

Člen:

Šárka Trávnická, dat.nar.4.3.1978

Člen:

Lenka Tučková, dat.nar.13.5.1972

Člen:

Martin Tuček, dat.nar.10.7.1975

Statutární ředitel
Antonín Trefanec, dat.nar.16.2.1939

Základní kapitál společnosti:
Základní kapitál společnosti: 18.750 tis. Kč
Akcie společnosti jsou rozděleny na 375.000 ks kmenových akcií v listinné podobě.
Akcie:
Společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. má vydané akcie v listinné podobě na jméno.
Majitel těchto akcií hlasuje na valné hromadě.
Celkem vydáno 375.000 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 50,-Kč.
Zástavní právo není uvaleno na žádný druh majetku společnosti.
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Vedení společnosti / management k 31. 12. 2017
Statutární ředitel:

Antonín Trefanec

Výrobní ředitel:

Ing. Dagmar Kacerovská

Obchodní ředitel:

Ing. Jana Holubová

Finanční ředitel:

Ing. Jarmila Bradáčová

Technický vedoucí:

Ing. Ivan Rába

Společnost je členěna na jednotlivé organizační a řídící útvary, tj. výrobní, pomocné a
ostatní provozy, dle organizačního řádu:
Výrobní
provozovny:
Pomocné
provozy:

Ostatní provozy

- pekárna Klatovy
- cukrárna Klatovy
- správa a.s.
- doprava
- údržba
- skladové hospodářství
- prodejny
- kantýna

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Prosperující a tržně úspěšní budeme když:

1. Vyrobíme v dobré kvalitě.

2. Sledujeme aktuální trendy v oblasti výroby zdravotně nezávadných potravin
a zavádíme je do praxe.

3. Zajistíme včasnost dodávek.

4. Vstřícnost a ochotu doplníme nabídkou nových výrobků.

5. Vytvořením prostředí vzájemné důvěry s našimi odběrateli posílíme svoji
pozici na trhu.
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3. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení akcionáři,
stejně jako předcházející rok lze i rok 2017 hodnotit jako úspěšný. Díky našemu úsilí
přinesl dobré ekonomické výsledky, i stabilizaci naší pozice na českém a slovenském trhu. Také
se nám daří udržet dobré obchodní vztahy s významným rakouským obchodním řetězcem. I
přes akutní nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných sil si společnost udržela vnitřní
dynamiku, dosáhla růstu prodeje a splnila obchodní cíle. Plánované objemy výroby byly
splněny, dokonce byly v roce 2017 překročeny o 4%. V roce 2017 vytvořila naše společnost
zisk před zdaněním ve výši 20 976 tis. Kč, tržby za výrobky a zboží v roce 2017 činily 327 mil.
Kč, což představuje nárůst o 12% oproti roku 2016.
Hospodářské výsledky společnosti v předchozích letech i výhled na příznivý ekonomický
vývoj společnosti umožnily pokračovat v investičním rozvoji firmy. Nadále pokračuje
modernizace výrobních provozů a vozového parku, zavádění nových technologií a stálé
zvyšování kvality výrobků. V roce 2017 se investovalo především do technologického
vybavení provozů a byla dokončena výstavba skladu. Rok 2017 byl rokem zahájení dvou
projektů, které významně přispějí k energetickým úsporám, ale i ke snížení finančních nákladů.
Prioritou pro následující období je, aby si společnost udržela svoji vnitřní dynamiku,
dosáhla růstu prodeje i zisku a splnila obchodní cíle a zároveň neslevila nic z komfortu, na který
jsou zvyklí naši zákazníci. Rozhodně nechceme usnout na vavřínech a do dalších let jsme si už
nyní vytyčili mnoho důležitých cílů směřujících ke zvýšení laťky kvality naší produkce.
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. si uvědomují, že cesta k tomuto cíli vede přes další zvyšování
kvality a nezávadnosti výrobků a neustálé sledování požadavků jednotlivých skupin zákazníků.
Spokojený zákazník je cílem strategie společnosti pro postupné rozšiřování trhu, které přináší
zisk a vytváří spokojeného zaměstnance a akcionáře.
Rád bych poděkoval členům správní rady, neboť žádný z našich úspěchů by se nepodařil
nebýt jejich značné aktivní podpory. Akcionářům, kteří s důvěrou vložili do našeho podnikání
své finanční prostředky. Dále děkuji našim zákazníkům a obchodním partnerům za zachování
přízně a poskytovanou důvěru, které si velmi vážíme. A na závěr děkuji také všem
zaměstnancům společnosti za jejich maximální úsilí odvést co nejlepší práci.
Antonín Trefanec
Statutární ředitel
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4. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S.
4. 1. FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI
Hlavním předmětem činnosti akciové společnosti je výroba a prodej pekařských a
cukrářských výrobků, nákup a prodej zboží zejména pekařského. V minimálním rozsahu je
provozována podnikatelská činnost na úseku dopravy (dopravní služby pro cizí subjekty), dále
v oblasti prodeje výrobních surovin a pronájmu majetku společnosti.
Dosažený výsledek hospodaření (po zdanění) za rok 2017 je v částce 17 593 tis. Kč, za
rok 2016 je v částce 12 617 tis. Kč, za rok 2015 je v částce 10 680 tis. Kč, za rok 2014 je
v částce 19 780 tis. Kč, za rok 2013 je v částce 22 890 tis. Kč.
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Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 /v tisících Kč/:
Aktiva k 31. 12. 2017
dlouhodobý majetek
102 774
oběžná aktiva
80 585
časové rozlišení aktiv
504
aktiva celkem
183 863
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Pasiva k 31. 12. 2017
vlastní kapitál
cizí zdroje
časové rozlišení pasiv
pasiva celkem
20 976
17 593

134 951
48 831
81
183 863

Aktiva

Pasiva
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4. 2. OBCHOD A MARKETING
Rok 2017 byl z hlediska obchodu velmi ovlivněn krizí pracovních sil. Obchodní
strategie společnosti se tak dané situaci musela přizpůsobit. Zaměřila se na konsolidování
výroby. Byly vytipovány výrobky, které mají potenciál pro velkovýrobu. Zároveň byla snaha
maximálně využít a přizpůsobit výrobu současným trendům – prospěšnost pro zdraví člověka,
ekologie výroby apod. Výsledkem je např. chléb Žitovák, který lze koupit v celé ČR. V souladu
s tímto trendem byla ukončena výroba řady výrobků produkovaných v malých sériích.

Dále jsme v roce 2017 provedli kompletní přebalení celé produkované řady lineckých
rohlíčků – vlajkové lodi společnosti. Cílem bylo obaly zvýraznit, omladit a přiblížit současné
generaci spotřebitelů tohoto zboží.
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Rok 2017 byl pro nás také přelomový, pokud jde o produkci kvalitnějšího lineckého
sortimentu. Na trh byla uvedena nová řada lineckých rohlíčků vyráběných z másla a politých
hořkou 60 ti procentní čokoládou. Prodeje tohoto výrobku plní předpokládané cíle. Výrobek si
našel své zákazníky a jejich počet stále stoupá.
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4. 3. INFORMATIKA
V roce 2017 proběhly dvě významné změny v oblasti IT. První z nich byla nasazení
generačně nové verze hlavního informačního systému ComSTARsoft. Tento nový systém je
vyvíjen pod vývojovým prostředím Genero Enterprise, je plně grafický s dobře
přizpůsobitelným uživatelským prostředím. Provozování IS bylo nadále ponecháno v O2
cloudu. Zároveň s přechodem na novou verzi ComSTARsoft bylo potřeba provést úpravu
některých starších klientských stanic tak, aby splňovaly softwarové požadavky nového systému
(OS Win7 a novější).
V září 2017 proběhla implementace nového systému pro řízení skladu hotových
výrobků, a to warehouse management systém LOKIA od firmy CCV, s.r.o. Systém je
provozován jako služba (SaaS). Řídí komplexní skladové procesy, zobrazuje přesné pokyny
skladníkům na mobilní čtečky čárových kódů, vytváří reporty pro vyhodnocení skladových
zásob a požadavků na výrobu. Zároveň je systém propojen se systémem ComSTARsoft
v oblasti importu objednávek.
Po celý rok probíhala plánovaná obnova počítačových stanic a běžné opravy a údržba
technického i programového vybavení. Pro potřeby systému LOKIA bylo potřeba rozšířit
počítačovou síť LAN i do nového skladu hotových výrobků včetně pokrytí WiFi signálem.

4. 4. VÝROBNÍ ČINNOST
Základním cílem výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. je včasné zajištění
kompletního sortimentu ve standardní kvalitě. Vzhledem k vysokým požadavkům na trh
s pekařskými a cukrářskými výrobky, realizujeme kvalitu, servis a čerstvost zboží několika
závozy během dne.
Vedle tradičních výrobků a klasických druhů pečiva se výroba společnosti orientuje i na
nové trendy vícezrnných druhů pečiva, žitných chlebů, krájených a balených. Výroba měkké
cukrařiny pro naše firemní prodejny je zajišťována cukrárnou v Klatovech. Vyrábíme tradiční
zákusky, ale i méně sladké a odlehčené cukrářské druhy.
Podstatná část výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. se soustřeďuje na
linkovou plně automatizovanou produkci lineckých třených rohlíčků. Spotřebitelé najdou na
pultech obchodů a obchodních řetězců celou výrobkovou řadu s různými náplněmi, s různými
polevami, a v neposlední řadě i máslové třené rohlíčky polité čokoládou.
Na přelomu měsíce listopadu a prosince 2017 jsme úspěšně obhájili certifikaci podle
mezinárodní normy IFS (International Food Standard) na obou našich provozovnách
v Klatovech. Recertifikace systému kritických bodů HACCP a systému řízení podle normy
ISO 22 000 nebyla na další období obnovena. Na podzim roku 2017 jsme obhájili certifikát
HG-BH*. Vzhledem k malé spotřebě kakaa dostala naše společnost pro používání označení
UTZ na obale výjimku z certifikace. Cílem udržování certifikovaného Integrovaného systému
managementu bezpečnosti potravin (ISMBP) je zajistit bezpečnost potravin tak, aby
neexistovaly žádné slabé články v mechanismu výrobního řetězce. ISMBP specifikuje
požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin, ve kterém organizace obhajuje a
dokazuje svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní nezávadnosti potravin.
Tím je schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který vyhovuje nejen požadavkům
zákazníků, ale i legislativě vztahující se k bezpečnosti potravin. Cílem je zvýšit spokojenost
zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly možných rizik spojených s výrobou a dodáváním
potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti celého systému. Systém řízení podle ISMBP
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významně napomáhá podpořit obchodní strategii firmy nejen v České republice, ale i
v zahraničí.

4. 5. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII
Společnost nadále pokračuje ve zlepšování své práce i vybavenosti v environmentální
oblasti (ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady atd.). Dodržuje všechny legislativní
normativy, obnovuje vozový park pořízením nových nákladních a osobních automobilů, které
splňují platné emisní požadavky EU.

4. 6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST
Rok 2017 byl charakteristický zhoršující se situací na trhu práce, kdy míra
nezaměstnanosti se postupně snižovala tak, že získávání nových pracovníků do výroby se téměř
zastavilo. V Plzeňském kraji je navíc situace ovlivňována i nabídkami práce z blízkého
zahraničí. Lze konstatovat, že počet zájemců o práci, kteří chtějí skutečně pracovat, se limitně
blíží nule. Tato skutečnost zapříčinila velké problémy s naplňováním potřeb organizace u
pracovníků ve všech profesích. Pracovníky do výroby se společnost snaží získávat i pomocí
spolupráce s agenturami, kdy se však zejména zpočátku setkáváme s jazykovou bariérou u
některých zahraničních pracovníků. Dalším problémem je i časté střídání pracovníků agentury.
Pro získávání nových pracovníků využíváme www stránky společnosti, inzeráty
v regionálních periodikách, inzertní organizace na internetu i servisu úřadů práce.
V organizaci v roce 2017 pracovalo 249 pracovníků, (což představuje pokles oproti
minulému roku o 9 pracovníků), z toho 230 pracovníků v pracovním poměru a 19 pracovníků
pracovalo na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (roční přepočtený stav).
Kromě zpracovávání samotné personální a mzdové agendy tvoří významnou část prací
zpracovávání nemocenských dávek (zejména u dlouhodobější neschopnosti) a agendy exekucí,
kdy roste počet pracovníků s exekucemi i počet exekucí u těchto pracovníků.
Společnost umožňuje odborný výcvik žáků Střední školy zemědělské a potravinářské
v Klatovech na pracovištích a.s. pro učební obory pekař a cukrář.
V Klatovech dne: 24. 4. 2018

…………………………
Statutární ředitel
Antonín Trefanec
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších předpisů

Společnosti:

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.

Za účetní období:

2017

1.

Identifikace osoby ovládané podávající zprávu:

Obchodní firma:
Nový název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ:
Zapsána v obchodním rejstříku:
Soud, u nějž je OR veden:
Oddíl:
Vložka:

2.

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602, Klatovy IV, PSČ 339 15
60197412
Ano
Krajský soud v Plzni
B
781

Struktura zprávy:
V souladu s ustanovením § 82 ZOK předkládá statutární ředitel společnosti následující
zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající a mezi ovládanou osobou a
ostatními ovládanými osobami za účetní období shora uvedené.
V odst. 3 uvádíme strukturu propojených osob v podobě schématu a v odst. 4 u
jednotlivých ovládajících osob a ostatních osob ovládaných těmito ovládajícími
osobami právní vztahy se společností podávající zprávu, a sice u každé z nich v daném
účetním období uzavřené smlouvy, učiněné právní úkony a ostatní skutečnosti, o nichž
tak stanoví § 82 ZOK.

3.

Organizační struktura propojených osob je znázorněna v přiloženém grafu.

4.

Identifikace osoby ovládající ve vztahu k ovládané osobě a přehled o vztazích
mezi propojenými osobami:

Ovládající osoba:
Obchodní firma:
Sídlo:
Reg. Číslo
Právní důvod postavení
ovládající osoby:

BADENILL MANAGEMENT LIMITED
17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cyprus
HE279960
většinový akcionář

Období:

2017

-1-

Druh

Datum

Charakteristika

(sml., pr.úkon, opatření)
Výplata dividend za rok 2016

5.

(poskytnutá plnění a protiplnění, hodnocení
vzniklé újmy)
plnění: peněžité, újma: nevznikla

17.7.2017

Tato zpráva je součástí výroční zprávy, správnost údajů v ní uvedených bude
prozkoumána správní radou a bude ověřena auditorem.

V Klatovech dne: 29.3.2018

.…………………………
Statutární ředitel
Antonín Trefanec

-2-

BADENILL MANAGEMENT
LIMITED
17, Gr. Xenopoulou Street, 3106
Limassol, Cyprus

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602
Klatovy IV, 339 15
IČO: 60197412

V Klatovech dne: 29.3.2018

