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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 1ř 74 12
DIČ: CZ60 1ř 74 12
Datum vzniku společnosti: 7. 6. 1994
Právní forma společnosti: akciová společnost, společnost je zapsaná v obchodním rejst íku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 7Ř1
P edmět činnosti (dle výpisu ze Živnostenského rejst íku):
– peka ství, cukrá ství
– výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 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 2019
Správní rada
P edseda:

Ing. Karel Robert Blažek

Člen:

Lenka Tučková

Člen:

Martin Tuček

Statutární editel
Antonín Trefanec
Základní kapitál společnosti:
Základní kapitál společnosti: 1Ř.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. 2019
Statutární editel:

Antonín Trefanec

Výrobní editel:

Jana Turková

Obchodní editel:

Ing. Jana Holubová

Finanční editel:

Ing. Jarmila Bradáčová

Technický vedoucí:

Ing. Ivan Rába

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

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

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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2. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení akcioná i,
stejně jako p edcházející lze i rok 201ř hodnotit jako úspěšný. Díky našemu úsilí p inesl
dobré ekonomické výsledky a stabilizaci naší pozice na tuzemském i zahraničním trhu.
Společnost dosáhla růstu prodeje u vybraných skupin výrobků a splnila své obchodní cíle.
Jedním z důležitých kroků, jak se vyrovnat se stále rostoucími vstupními náklady, bylo 5%
navýšení prodejních cen odběratelům. Celkové plánované objemy výroby v tunách splněny
nebyly, p esto výsledek hospoda ení společnosti p ekročil úroveň p edcházejícího roku i plánu.
Hlavním důvodem nesplnění plánovaných objemů výroby byl růst cenové hladiny, a s tím
související opatrné nákupní chování zákazníků. V roce 201ř vytvo ila společnost výsledek
hospoda ení p ed zdaněním ve výši 44 094 tis. Kč a dosáhla tržeb za výrobky, zboží a služby
ve výši 366 669 tis. Kč.
Dobré hospodá ské výsledky umožnily investiční rozvoj firmy. Nadále pokračuje modernizace
výrobních provozů a vozového parku, zavádění nových technologií a stálé zvyšování kvality
výrobků. V průběhu roku 201ř byla dokončena realizace dvou projektů, které významně
p ispěly k energetickým úsporám ve výrobě, a tím ke snížení finančních nákladů. Jednalo se o
instalaci fotovoltaické elektrárny a výměnu pece na pečení běžného pečiva. Z důvodu
nedostatku místa v prostorách cukrárny bylo nutné p istoupit k záměru p ístavby skladu pro
provoz cukrárny. V druhé polovině roku 201ř se začalo s p ípravami této plánované investiční
akce a její realizace bude probíhat v průběhu roku 2020.
Společnost má certifikovány všechny své klíčové výrobní systémy. Vysoká úroveň kvality
jednotlivých etap výroby je potvrzována každoročními dozorovými audity. V roce 2019
společnost obhájila certifikaci IFS (International Food Standard) - neohlášený audit.
K dosažení plánovaných cílů v roce 2020 a v letech následujících bude těžiště aktivit
společnosti spočívat v naplňování dlouhodobé strategie na poli inovace, rozši ování
produktových ad žádaných výrobků a v postupném rozši ování trhů. Čeká nás další rok
náročné a tvrdé práce. Jestliže chceme uspět, musíme se umět p izpůsobit. Musíme si hýčkat
svého zákazníka, umět reagovat na změnu spot ebitelského chování. V dnešní době se stalo
samoz ejmostí, že společnost musí splňovat celou škálu zákaznických očekávání, a to jak
výrobky, tak i samotným servisem. Blízký vztah k zákazníkovi je p edpokladem úspěchu. K
udržení pozice na trhu je t eba ještě intenzivněji prohlubovat důvěru a věrnost zákazníků.
Závěrem bych rád poděkoval členům správní rady a akcioná ům za jejich trvale poskytovanou
podporu. Dále chci také poděkovat všem zaměstnancům za dob e odvedenou práci, našim
obchodním partnerům za vst ícnost a spolupráci a zákazníkům za zachování jejich p ízně.
Antonín Trefanec
Statutární editel
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3. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S.
3. 1. FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI
Hlavním p edmětem činnosti akciové společnosti je výroba a prodej peka ských a
cukrá ských výrobků, nákup a prodej zboží zejména peka ského. V malém rozsahu je
provozována podnikatelská činnost v oblasti pronájmu majetku společnosti a prodeje výrobních
surovin. V roce 201ř byl také realizován prodej areálu pekárny v Domažlicích, který ovlivnil
celkový výsledek hospoda ení společnosti.
Výsledek hospoda ení (p ed zdaněním) – hrubý zisk za rok 2019 dosáhl částky 44 094 tis. Kč.
Výsledek hospoda ení (po zdanění) – čistý zisk za rok 2019 dosáhl částky 36 256 tis. Kč.

Vývoj ukazatelů hospoda ení

0

Výsledek hospoda ení za účetní období p ed
zdaněním (v tis.Kč)

Výsledek hospoda ení za účetní období po
zdanění (v tis.Kč)

2015

12 33ř

10 6Ř0

2016

14 Ř16

12 617

2017

20 ř76

17 5ř3

2018

22 2Ř5

1Ř 5Ř1

2019

44 0ř4

36 256
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Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 /v tisících Kč/:
Aktiva k 31. 12. 2019
stálá aktiva
90 434
oběžná aktiva
117 146
aktiva celkem
207 580
Výsledek hospoda ení p ed zdaněním
Výsledek hospoda ení po zdanění

Pasiva k 31. 12. 2019
vlastní kapitál
cizí zdroje
pasiva celkem
44 094
36 256

156 774
50 806
207 580

Aktiva

stálá aktiva
záso y
pohledávky
pe ěž í prostředky
časové rozliše í
aktiv

Pasiva
základ í kapitál
fondy ze zisku
VH

i ulý h let

VH ěž ého
účet ího o do í
dlouhodo é
závazky
krátkodo é
závazky
časové rozliše í
pasiv
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3. 2. OBCHOD A MARKETING
Rok 201ř byl již několikátým rokem ovlivněným krizí v dostupnosti pracovních sil.
Velký tlak na růst mezd způsobený nedostatkem pracovních sil vedl k růstu cen vstupních
nákladů. Obchodní strategie společnosti se dané situaci musela p izpůsobit a zamě it se na
zvyšování prodejních cen. Zvyšování prodejních cen vedlo ke snížení poptávky a současně
k poklesu objemu výroby. Procentní míra poklesu výroby byla vyšší než procentní míra poklesu
tržeb, což v konečném zúčtování vedlo k dobrému celkovému výsledku hospoda ení.
Rok 201ř potvrdil narůstající sílu nadnárodních obchodních etězců. Stále větší objem
produkce společnosti je obchodován jejich prost ednictvím. Rovněž pokračoval tlak na
dodržování sociálních a environmentálních standardů. ada produktů byla za azena pod fair
trade ochranné známky.
P es výše uvedený pokles prodeje se poda ilo proniknout na trh s novými výrobky:
1) FIT ada

2) Likérová zrna dezert
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V roce 2019 jsme dále pokračovali v p ebalování dalších produktových ad výrobků tak,
abychom výrobky zvýraznili a omladili. V rámci toho docházelo k revizi složení
výrobků v duchu současných trendů (co nejkratší složení, co nejméně p idaných
konzervantů a aromat).

Významným mezníkem bylo spuštění stránek společnosti na sociálních sítích za účelem
informování zákazníků o novinkách a akcích, kterých se zúčastňujeme.
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3. 3. INFORMATIKA
V roce 201ř byla provedena částečná rekonstrukce vnit ní infrastruktury v oblasti IT.
Tato rekonstrukce byla zamě ena na zvýšení datové propustnosti počítačové sítě LAN. Byly
vyměněny prvky nevyhovující jak z pohledu rychlosti, tak i z bezpečnostního hlediska.
Pro pokladní systém SERD využívaný na podnikových prodejnách byla na počátku roku
nainstalována zcela p epracovaná verze obslužného software pokladen. Nově využívá pro
ukládání dat standardních databázových služeb, čímž došlo k výraznému zkrácení času
pot ebného pro skladové operace využívané p i běžném provozu.
Ke konci roku byl zpracován projekt na vybudování kamerového systému v objektu cukrárny
a skladu hotových výrobků. Projekt je realizován tak, aby bylo možno v p ípadě pot eby
kamerový systém rozší it i do dalších objektů vyžadujících dohled, p edevším z hlediska
bezpečnosti potravin. Vlastní realizace je plánována na první část roku 2020.
3. 4. VÝROBNÍ ČINNOST
Výroba společnosti e skládá ze t í částí:




výroba chleba, běžného a jemného pečiva,
výroba polotrvanlivého jemného pečiva,
výroba cukrá ských výrobků.

Základem našich chlebů je poctivý kvas. Kvásek necháváme zrát a staráme se o něj. K výrobě
chleba používáme kvalitní mouku českých výrobců. V rozsáhlé nabídce běžného pečiva
vyrábíme tradiční výrobky jako jsou klasické rohlíky, veky, bagety, pletýnky, ...
Vícezrnné pečivo p ipravujeme ze speciálních směsí. Pečivo obsahuje různé druhy semínek a
je bohaté na vlákninu a bílkoviny. Zákazník může vybírat z vícezrnných chlebů, drobného
pečiva a nově i jemného pečiva.
V cukrárně Klatovy zajišťujeme výrobu polotrvanlivého lineckého pečiva. Mezi nejznámější
zástupce těchto výrobků pat í plněné a neplněné polomáčené linecké rohlíčky a linecké
koláčky. Tradiční cukrá ské výrobky zhotovujeme ručně v cukrá ské dílně a prodáváme
p edevším ve vlastních firemních prodejnách.
V listopadu 201ř jsme úspěšně obhájili certifikaci podle mezinárodní normy IFS (International
Food Standard) p i neohlášeném recertifikačním auditu na obou našich provozovnách
v Klatovech. Společnost je zapojena do systému UTZ certifikace. Vzhledem k malé spot ebě
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 se minimalizovaly slabé články v mechanismu
výrobního etězce. ISMBP specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti
potravin, ve kterém organizace obhajuje a dokazuje svoji schopnost ídit 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 prost ednictvím efektivní kontroly
možných rizik spojených s výrobou a dodáváním potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti
celého systému. Systém ízení podle ISMBP významně napomáhá podpo it obchodní strategii
firmy nejen v České republice, ale i v zahraničí.
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3. 5. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROST EDÍ 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 po ízením nových nákladních a osobních automobilů, které
splňují platné emisní požadavky EU.
3. 6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST
Vzhledem k trvale nízké mí e nezaměstnanosti se ani v roce 2019 neda ilo získávat nové
pracovníky do výroby. Omezená dostupnost pracovní síly a významný nárůst nákladů práce se
staly významným faktorem ovlivňujícím výrobu a hospoda ení společnosti. Nové pracovníky
se společnost snaží získávat i pomocí spolupráce s agenturami práce. Využíváme také webové
stránky společnosti, inzeráty v regionálních periodikách, inzertní servery na internetu i servis
ú adů práce.
V organizaci v roce 201ř pracovalo 232 pracovníků, (což p edstavuje pokles oproti minulému
roku o 6 pracovníků), z toho 21Ř pracovníků v pracovním poměru a 14 pracovníků pracovalo
na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (roční p epočtený stav).

V Klatovech dne: 20. 4. 2020

Antonín Trefanec
Statutární editel
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Certifikát
Neohlášený
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
akreditovaný pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě podepsané dohody tímto potvrzuje, že
činnosti společnosti

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602, 339 01 Klatovy IV, Česko
COID: 16607
Splňuje požadavky uvedené v:

IFS Food Version 6.1, November 2017
a další související normativní dokumenty
na Vyšší úrovni
s hodnocením na 95.10%

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Praha
v zastoupení: LRQA France SAS
Datum auditu: 12. listopad 2019
Současný certifikát vystaven: 30. prosinec 2019
Platnost certifikátu do: 04. únor 2021
Datum dalšího auditu od: 16. říjen 2020
Číslo smlouvy: 0047364
do: 25. prosinec 2020 anebo neohlášený
Identifikační číslo certifikátu: 10241394
Rozsah certifikace:
Výroba chleba, běžného pečiva, jemného pečiva baleného do fólie nebo nebaleného a strouhanky v papírových
sáčcích. Výroba lineckého třeného pečiva baleného do PS blistrů a fólie. Výroba cukrářských výrobků balených
do fólie a kartónu nebo nebalených.
Produktové kategorie: 6 - Výrobky ze zrní, cereálie, pečivo, cukrářské výrobky, snacky
Technologické kategorie: D, F

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's
Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed
a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France
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