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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 2016
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. 2016:
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,
dovolte mi, abych Vás seznámil s vývojem hospodaření společnosti Pekárny a cukrárny
Klatovy, a.s. v uplynulém roce 2016. Rok 2016 byl pro společnost v hospodaření úspěšný,
plánované objemy výroby byly splněny, dokonce byly v roce 2016 překročeny. V roce 2016
vytvořila naše společnost zisk před zdaněním ve výši 12.617 tis. Kč, tržby za výrobky a zboží
v roce 2016 činily 291.808 tis. Kč, což představuje nárůst o 4% oproti roku 2015.
Pečlivě propracované investiční záměry zabezpečují průběžnou modernizaci výrobních
provozů a vozového parku, zavádění nových technologií a stálé zvyšování kvality výrobků.
V loňském roce se investovalo především do technologického vybavení provozů a byla
zahájena výstavba skladu s cílem zvýšit kapacitu skladových prostor.
Také v následujícím období bude společnost naplňovat schválený plán, který
předpokládá realizaci významných investic především v oblasti technologického rozvoje
s cílem dalšího zefektivnění výrobních procesů. K dosažení tržních a ekonomických cílů bude
těžiště aktivit spočívat v naplňování dlouhodobé strategie pro postupné rozšiřování trhu.
K udržení pozice na trhu je třeba ještě intenzivněji prohlubovat důvěru a věrnost zákazníků.
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. si uvědomují, že cesta k tomuto cíli vede přes další zvyšování
kvality výrobků a neustálé sledování požadavků jednotlivých skupin zákazníků.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval členům správní rady, kteří aktivně podporují naše
snahy dosáhnout strategických cílů. Akcionářům, kteří s důvěrou vložili do našeho podnikání
své finanční prostředky. A také všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům
za jejich věrnost, poskytovanou důvěru a přízeň, které si velmi vážím.

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 a dále 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 2016 je v částce 12 617, 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, za rok 2012 je v částce 23 024 tis. Kč.
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Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 /v tisících Kč/:
Aktiva k 31. 12. 2016
dlouhodobý majetek
104 135
oběžná aktiva
68 290
časové rozlišení aktiv
1 648
aktiva celkem
174 073
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Pasiva k 31. 12. 2016
vlastní kapitál
cizí zdroje
časové rozlišení pasiv
pasiva celkem
14 816
12 617

127 864
46 128
81
174 073

Aktiva

dlouhodobý
majetek
zásoby
pohledávky
peněžní
prostředky
časové rozlišení
aktiv

Pasiva
základní kapitál
fondy ze zisku
VH minulých let
VH běžného
účetního období
dlouhodobé
závazky
krátkodobé
závazky
časové rozlišení
pasiv
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4. 2. INFORMATIKA
Ve druhé polovině roku 2016 byl upraven program Comet pro evidenci složení
vyráběných produktů. Zároveň byla pořízena nová verze programu pro tisk produktových etiket
umožňující propojení s databází programu Comet. Lze využít šablon etiket čerpajících data
z databáze, čímž se řádově snížila pracnost v případě potřeby úpravy vzhledu etiket.
V listopadu 2016 bylo zahájeno jednání s firmou ComSTAR o nasazení generačně nové
verze podnikového informačního systému ComSTARsoft. Tato verze je postavena na platformě
Genero, umožňující reagovat na současné požadavky kladené na informační systémy. Vlastní
realizace přechodu na novou verzi byla naplánována na první čtvrtinu roku 2017.
Po celý rok probíhala plánovaná obnova počítačových stanic a běžné opravy a údržba
technického i programového vybavení.
4. 3. OBCHOD A MARKETING
V roce 2016 se obchodní strategie společnosti zaměřila na udržení stávajících
zákazníků, budování povědomí zákazníků o firmě a v neposlední řadě na sledování trendů na
pekařském trhu s cílem uspokojovat aktuální potřeby zákazníků.
Trendem poslední doby jsou především zdravé potraviny, minimalizace obsahu
emulgátorů, správné výživové hodnoty potravin a přínos potravin pro zdraví. Zákazníci se
zajímají rovněž o původ potravin, jejich regionalitu, udržitelnost zdrojů apod. Na všechny tyto
situace se snažíme reagovat, proto i některé naše výrobky již obsahují známá označení: „UTZ
certified kakao“ apod. Rovněž se snažíme vylepšit výživové hodnoty některých našich
výrobků.
Začátek roku byl ve znamení velikonočních novinek. Pro zákazníky jsme připravili nové
balení velikonočních beránků. Eliminovali jsme tím ztráty vzniklé při přepravě, manipulaci a
při prodeji tak křehkého zboží, kterým beránci jsou. Beránky jsme začali balit do papírové
krabičky.
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Během roku jsme podporovali pekařský a cukrářský sortiment během různých příležitostí –
poutě, začátek roku,…

Pro vánoční období jsme připravili nové druhy máslového pečiva baleného do nových krabiček.
Vánoční nabídka byla také doplněna o klasické pečivo a pekařské výrobky.
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Na sklonku roku 2016 jsme začali pracovat na uvedení nového výrobku na český trh. Výrobku,
který sleduje současný trend.

4. 4. VÝROBNÍ ČINNOST
V prosinci 2016 proběhla úspěšně na provozech v Klatovech certifikace podle
mezinárodní normy IFS (International Food Standard). Při dozorovém auditu jsme obhájili
funkčnost systému kritických bodů HACCP a funkčnost systému řízení podle normy ISO
22 000. Na podzim roku 2016 jsme získali 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 významně napomáhá podpořit obchodní strategii
firmy nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Včasné zajištění kompletního sortimentu ve standardní kvalitě je základním cílem
výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Vzhledem k vysokým požadavkům na trh
s pekařským a cukrářským zbožím, realizujeme kvalitu, servis a čerstvost zboží několika
závozy během dne.
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Vedle tradičních výrobků a klasických druhů pečiva se výroba společnosti orientuje i na
nové trendy vícezrnných druhů pečiva, celozrnných chlebů, krájených a balených chlebů.
Výroba měkké cukrařiny pro naše firemní prodejny je zajišťována cukrárnou v Klatovech.
Vedle výroby tradičních zákusků vyrábíme i méně sladké a odlehčené cukrářské druhy, které
dle požadavků zákazníků obměňujeme.

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, je podrobena kontrole v rámci akreditace dle norem ISO 22000, IFS, HG-BH.
Obnovuje vozový park pořízením nových nákladních a osobních automobilů, které splňují
platné emisní požadavky EU.
4. 6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST
V roce 2016 pracovalo ve společnosti 258 zaměstnanců včetně brigádníků (přepočtený
stav). Snahou organizace je stabilizovat kmen pracovníků a zlepšovat jejich vztah k efektivitě
a řádnému využívání pracovní doby.
Umožňujeme odborný výcvik žáků Střední školy zemědělské a potravinářské
v Klatovech na pracovištích a.s. pro učební obory pekař a cukrář.
V Klatovech dne: 27.4.2017

…………………………
Statutární ředitel
Antonín Trefanec
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Certificate
Certificate No. : 7-00896-2016
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
ZaTratí 620/IV, 33915 Klatovy
CZECH REPUBLIC
The above mentioned company has a valid inspection contract with agroVet GmbH.
The certification audits, performed by agroVet GmbH, verify evidence that the company fullfills the
certification requirements according to the following guidelines:
Inspection requirements "Verifiable origin" (HG)-commodities according to the Standard for
Verifiable origin of laying hen husbandry of free-range and barn eggs, current version, for
securing the requirements of Directive 1999/74/EC.
The inspection and certification body agroVet GmbH confirms that the following assortment (as long as it is
declared on the delivery ticket, invoice and label) is in accordance with the specified "Verifiable
origin"-characteristics:
HG-Linzerstangerl (BH)

FL = Laying hen husbandry "Free-range eggs"
BH = Laying hen husbandry "Barn eggs"

AT = Austrian laying hen husbandry
EU = European laying hen husbandry

This certificate is valid until 2017-12-31.
During this period, the certificate retains its validity only if:
1. The products fulfill the specifications.
2. A valid supervisory contract is in evidence.
Enzersfeld, 2016-06-20
Customer number: 755767
agro0366EN Ecert Version 2.1
Representing the certification body
Sophie Kirchweger
agroVet GmbH
Königsbrunner Straße 8 · 2202 Enzersfeld · Austria
E-Mail: enzersfeld@agrovet.at · www.agrovet.at
FN 164821i, Firmenbuchgericht: Korneuburg, DVR-Nr.: 1053060
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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:

2016

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:

2016

-1-

Druh

Datum

Charakteristika

(sml., pr.úkon, opatření)
Výplata dividend za rok 2015

5.

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

20.7.2016

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

V Klatovech dne: 31.3.2017

.…………………………
Statutární ředitel
Antonín Trefanec
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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: 31.3.2017

