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2019 2020 2021

Čistý obrat 1 491 444 1 438 051 1 601 183

Tržby za výrobky a služby 1 380 696 1 317 851 1 486 983

Export 1 239 473 1 119 755 1 243 042

Výsledek hospodaření před zdaněním 46 822 18 084 50 776

Výsledek hospodaření po zdanění 38 490 13 655 40 916

Aktiva celkem 1 793 200 2 019 376 1 984 576

Zásoby 715 266 749 572 691 108

Pohledávky 269 320 340 670 328 284

Základní kapitál 757 400 757 400 757 400

Vlastní kapitál 1 227 562 1 218 224 1 246 504

Úvěry 210 499 430 406 187 594

Počet zaměstnanců (prům. přepočtených osob) 698 693 663

Realizované investice (bez vlivu dotací) 184 047 192 894 73 355

Základní údaje v tis. Kč
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Předseda: 
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Člen: 
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Předseda: 
Ing. Jiří Kyncl

Člen: 
Stephan Lohn

Člen: 
Stanislav Dvořák
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Johannes Mahr
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Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, milí čtenáři této výroční zprávy,

bezprostředně poté, co byl uzavřen hospodářský rok 2021, vám 
představenstvo akciové společnosti předkládá výroční zprávu s  cílem 
a  ambicí seznámit vás co nejobjektivněji s  celkovou problematikou – 
s  úspěchy i  dílčími problémy – se všemi podstatnými skutečnostmi, 
které uplynulý rok naši společnost provázely.

Podobně jako rok 2020 byl i  rok 2021 z  pohledu historie nejen této 
akciové společnosti ale doslova celého světa mimořádný a  současně 
i  velmi nepředvídatelný. Globální ekonomika a  lidstvo jako celek byly 
postiženy dalšími vlnami pandemie, která v  rozsahu svých důsledků 
nemá v novodobých dějinách světa obdobu. V druhé polovině roku se 
také projevila ta druhá – negativní stránka zelené politiky Evropské unie 
spojená s nekontrolovatelným růstem ceny energií a následně i v pod-
statě všech ostatních vstupů. Vysoká míra inflace vyvolává pochopitelně 
i  zvýšené mzdové požadavky zaměstnanců. Dalším výrazným problé-
mem, se kterým se naše společnost jako celá řada jiných firem musela 
potýkat, byl neutěšený stav na trhu práce. Byli jsme nuceni z důvodu 
nedostatku pracovníků i částečně omezovat výrobu. V závěru roku došlo 
dokonce i k vypnutí jedné ze čtyř tunelových pecí na divizi 02.

Bohužel ani dnes, to je koncem února 2022, nelze prozatím konstatovat, 
že by se podmínky k podnikání společnosti zlepšovaly, spíše naopak. 
Přesto, na rozdíl od některých jiných fatálně zasažených oborů, naše 
společnost naštěstí nepocítila tak znatelnou újmu, a  i  přes výrazný 
nárůst cen vstupů jsme vykázali nejen růst obratu ale i výrazné navý-
šení zisku. Společnost i přes problémy koncem roku udržela nezbytnou 
zaměstnanost a uzavřela s odborovými organizacemi dodatek kolektivní 
smlouvy, kde zvýhodnila mzdy zaměstnanců – zejména těch pracujících 
ve vícesměnných provozech. Naše firma umožnila i  nadále solidní 
nabídku obchodních příležitostí stovkám partnerských subjektů a sama 
celý rok vykazovala stabilitu, prosperitu a zlepšující se likviditu.

V  hodnoceném roce 2021 jsme věnovali velké úsilí tomu, aby se 
nebezpečný virus nedostal ve větší míře na žádné naše pracoviště. 
Přizpůsobili jsme organizaci pohybu zaměstnanců při střídaní směn 
a minimalizovali jejich vzájemné kontakty. Pro vstup do našich provozů 
jsme využili všech dostupných technických prostředků pro eliminaci 
možné nákazy zaměstnanců a  také omezili množství návštěvníků jen 
na nutné případy nezbytné pro naši činnost. V  souladu s  nařízením 
vlády jsme důsledně prováděli testování pracovníků a v případě potřeby 
i dalších osob poskytujících nám v našich areálech potřebné služby. 

Boj se zákeřným a  neviditelným protivníkem stále není u  konce, ale 
věřím, že v této zkoušce obstojíme i v nadcházejícím období.

Rok 2021 máme za sebou, veškeré jeho vyčíslitelné skutečnosti 
a výsledky byly řádně vykázány, podrobeny nezávislému auditu a před-
běžně odsouhlaseny orgány a.s. S výsledky seznámíme akcionáře naší 
společnosti na valné hromadě akcionářů, kterou plánujeme svolat dne 
18.5. 2022.

Na tomto shromáždění můžeme s  uspokojením konstatovat, že jsme 
hospodářský rok 2021 přes všechny těžkosti zvládli velmi dobře. Z hle-
diska dosaženého obratu, výsledku hospodaření, vývoje vlastního jmění 
a  dalších ukazatelů jsme dosáhli lepších výsledků než v  předchozím 
roce. Tržby se meziročně zvýšily o 12,8 %, čistý obrat překonal hranici 

1,6 mld. Kč a zisk po zdanění ve výši 40,9 mil. Kč byl o 10,8 mil. Kč 
vyšší, než stanovoval plán. Podařilo se snížit objem zásob o  více než 
58 mil. Kč a celkové závazky o více než 82 mil. Kč. Musím podtrhnout, 
že se podařilo oproti minulému období snížit celkovou potřebu cizích 
zdrojů. Obzvláště si vážím toho, že se nám podařilo nastartovat systém 
úsporných opatření nezbytných v  reakci na nekontrolovatelný nárůst 
cen vstupů.

Pro již započatý rok 2022 jsme si vytýčili poměrně ambiciózní podni-
katelský záměr, v němž předpokládáme tržby v objemu 1,628 mld. Kč 
a hospodářský výsledek po zdanění ve výši 32,9 mil. Kč. Tento plán je 
z pohledu posledních událostí náročný, ale věříme, že reálný. Covidová 
krize sice ustupuje, ale do hry vstupuje pro firmu daleko větší hrozba, 
a  to zcela bezprecedentní válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. 
V  době psaní tohoto textu nelze nijak předjímat důsledky válečného 
konfliktu samotného ani vzájemných sankcí, které tato agrese Ruska 
vůči Ukrajině přinese. Netušíme, jak se bude vyvíjet cena plynu a zda 
nedojde k omezení jeho dodávek. Je jasné, že obchodování s Ruskem 
bude omezeno a v  tomto kontextu je dobře, že toto teritorium nebylo 
pro nás v minulosti a není ani v  současnosti rozhodujícím. Je ovšem 
nutností, abychom ve větší míře uplatňovali tlak na ceny všech našich 
dodavatelů. Musíme předně zvládnout náš boj s  inflací v  průmyslu, 
s covidem a vypořádat se také s obtížnými podmínkami v logistice. 

Hodláme ještě více zaktivizovat a zintenzivnit činnost našeho prodejního 
týmu. Výrobní divize budeme směrovat na ty druhy výrob a  výrobků, 
u  nichž jsou prokazatelně dostatečně vysoké krycí příspěvky. A  záro-
veň ještě důsledněji je stimulovat k  úsporám nákladů všeho druhu. 
Důsledně uplatňovat nástroje osobní hmotné zainteresovanosti zaměst-
nanců, aby byly co nejúčinnější v procesu zvyšování produktivity práce. 
Systematická práce s lidmi, jejich cílevědomé vedení, řízení, vzdělávání 
a  odborná výchova musí být dostatečně prosazována. Rovněž také 
zajištění dobrých pracovních podmínek, a  hlavně bezpečnosti práce 
v  našich náročných výrobních procesech, musí být standardem. 
Důležité je vytvořit tvůrčí a činorodou atmosféru na všech pracovištích.   
Další významné kroky před sebou máme v zaměření vývojové a výzkum-
né činnosti na výrobky s nižší spotřebou energie. Chceme se také inten-
zivněji věnovat zavádění další robotizace všech výrob, jejichž charakter 
to dovolí. Automatizace a modernizace strojů a zařízení na všech výrob-
ních divizích bude i nadále aktuálním tématem.

Ve spolupráci v  rámci naší nadnárodní skupiny výrobců žárovzdorné 
keramiky, to znamená především se sesterskými závody v Bochumi a ve 
Wetru, chceme nejen udržet, ale dále posílit svoje postavení na celo-
světových trzích v  oblasti metalurgie, hliníkárenství, sklářství, staveb-
nictví, cementárenství a v dalších odběratelských oborech. Naší snahou 
a cílem je, aby firma pokračovala ve svém pozitivním a úspěšném tren-
du a  naplňovala beze zbytku představy svých akcionářů, obchodních 
partnerů a ostatních subjektů a v neposlední řadě i svých zaměstnanců.

Jsem přesvědčen, že také hospodářský rok 2022 se nám díky společ-
nému úsilí mých kolegů v odborných útvarech podniku a ve spolupráci 
s pracovními týmy ve všech našich divizích podaří úspěšně zvládnout.

Jiří Kyncl
předseda představenstva
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V roce 1852 bylo uděleno kutací právo na důlní těžbu žáruvzdorných 
jílovců v Březinské pánvi, které se později staly základní surovinou pro 
výrobu žárovzdorných výrobků ve Velkých Opatovicích. (Nyní působí ve 
firmě již jediný těžební provoz, důl a  lom Březinka, který byl otevřen 
v roce 1961).

Postupným vývojem toto právo získala společnost pánů Messnera 
a Pohla, která také financovala výstavbu šamotové továrny ve Velkých 
Opatovicích, a ta v roce 1892 zahájila výrobu šamotových cihel využí-
vaných především ostravskými hutěmi.

Továrna se postupně rozšířila a  po generální rekonstrukci v  letech 
1958–60 získala podobu nynější „Staré šamotky“. 

V  letech 1960–65 byl postaven nový provoz s  nyní vžitým názvem 
„Nová šamotka“ a ten dotvořil vzhled areálu Velké Opatovice.

Do Svitav se firma rozšířila díky výstavbě výrobny dinasu v  letech 
1981-85.

Svým historickým vývojem prošlo i vnitřní organizační členění a.s. a její 
vazby na vyšší celky. V poválečné historii se od 1. 1. 1950 etablovaly 

nejdříve jako národní podnik, později státní podnik, a nakonec akciová 
společnost Moravské šamotové a lupkové závody, od r. 2002 s názvem 
„P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice“.

K  privatizaci firmy došlo formou kuponové privatizace. Koncem 
roku 2000 odkoupila majoritní balík akcií společnost P-D Glas-und 
Feuerfestwerke Wetro GmbH. V  současnosti je naše společnost P-D 
Refractories CZ a.s. členem nadnárodního seskupení výrobců žáro-
vzdorných výrobků P-D Refractories působícího v rámci Preiss-Daimler 
Group, která své podnikatelské aktivity rozvijí i v jiných oborech.

V současné době jsou základními výrobními jednotkami divize působící 
ve Velkých Opatovicích (Stará a  Nová šamotka), Svitavách (Dinaska), 
Březině (Pálení Anna) a  Březince (Těžby). Historickým datem byl 
15.  říjen 2009, kdy byla po 157 letech ukončena hlubinná těžba na 
dole Březinka. Další těžba pokračuje znovuotevřením povrchového lomu 
ve stejné lokalitě. K divizím produkujícím žáromateriály se přiřazují dvě 
další jednotky s odlišným programem, kterými jsou divize Servis a divi-
ze Skládka. Servis se postupně stává generálním dodavatelem forem 
pro všechny společnosti sdružené ve skupině výrobců žáromateriálů 
P-D Group. 

Historie firmy
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Hodnocený rok 2021 nepřinesl žádnou změnu ve struk-
tuře vlastníků akciové společnosti. Majoritní vlastník P-D 
Industrigesellschaft mbH Wilsdruff v jeho průběhu nezměnil 
počet vlastněných akcií a  k  31. 12. 2021 jich tak nadále 
drží celkem 657 276 kusů, tj. 86,78 %. Druhý největší 
akcionář MSLZ Property s.r.o. Praha 9 disponuje rovněž 
nezměněným počtem 76 483 kusů cenných papírů spo-
lečnosti, tedy 10,10 %, a  zbytek je ještě jako pozůstatek 
původní kuponové privatizace někdejšího státního podniku 
Moravské šamotové a lupkové závody rozptýlen mezi dalších 
335 akcionářů. Celkem je emitováno 757 400 kusů akcií na 
jméno, jsou vydány v listinné podobě a jejich nominální cena 
představuje 1000 Kč/kus.

Organizační struktura skupiny P-D vykazovala v  průběhu 
roku 2021 setrvalý stav. Stále platí, že vrcholovým vlast-
nickým subjektem skupiny je společnost P-D Management 
Holding GmbH, nicméně s  ohledem na odchod Christiana 
Wasmuhta ze skupiny, již není vlastněná 6 fyzickými osoba-
mi, nýbrž 5, a z toho 87 % patří rodině Preiss-Daimler. Akcie 
naší společnosti drží firma P-D Industriegesellschaft mbH, 
jejíž jednou z vnitřních organizačních jednotek je s námi spo-
lupracující žárovýrobce – závod Puschwitz – Wetro. Druhým 
spolupracujícím subjektem v  žárovzdorné sekci skupiny je 
společnost P-D refractories GmbH se sídlem v  Bochumi. 
Podrobnější informace o  vlastnických poměrech v  rámci 
skupiny Preiss-Daimler jsou uvedeny ve Zprávě předsta-
venstva a.s. o vztazích mezi propojenými osobami, která je 
součástí této výroční zprávy.

Faktická spolupráce s navazujícím plněním, tj. fakturovanými 
dodávkami zboží či služeb, probíhala jako již tradičně s těmi-
to žárovýrobci a  dále pak ještě s  holdingovou společností 
P-D Management Industries Technologies GmbH Wilsdruff, 
která je konsolidačním centrem skupiny a  poskytuje nám 
služby v  oblasti marketingu, poradenství, IT včetně správy 
serverů a další. 
 
Naše společnost vlastní nadále podíl 50 % v dceřiné společ-
nosti P-D Kremen d.d.o. ve Slovinsku. Rok 2021 byl pro tuto 

dceřinou společnost úspěšný – docílila tržeb ve výši 1 415 
tis. EUR, což je srovnatelný výsledek s předcházejícím rokem 
2020. Výsledný zisk po zdanění dosáhl výše 32,6 tis. EUR.

Druhá majetková účast naší a.s. – Izoker s.r.o., kde náš podíl 
představuje celých 100 %, byla i  v  roce 2021 nefunkční 
firmou, tedy bez nákladů a  výnosů, a  zůstává pouze zare-
gistrovaným subjektem pro případné budoucí podnikatelské 
záměry či potřeby.

Obsazení orgánů společnosti doznalo v  roce 2021 násle-
dujících změn. K  1. 2. 2021 došlo k  odvolání předsedy 
představenstva Martina Liebla, jehož pozici v  předsta-
venstvu k  témuž datu převzal Jiří Kyncl. K  30.  6. 2021 
uplynul mandát člena představenstva Christiana Wasmuhta, 
jehož v  představenstvu nahradil Stephan Lohn. U  stávají-
cích členů představenstva, Johannese Mahra a  Stanislava 
Dvořáka došlo k jejich opětovnému zvolení v jejich funkcích. 
Personální obsazení dozorčí rady nedoznalo změn.

Stálým tématem posledních let bývá oblast lidských zdrojů. 
Průměrný počet zaměstnanců činil 663 osob, z  toho 101 
technickohospodářských pracovníků a  562 dělníků, ale 
výrobní zaplněnost si vyžádala v průměru i angažmá agen-
turních pracovníků, kteří odpracovali celkem 7 698 hodin. 
Meziroční index průměrné mzdy zaměstnanců (s vyloučením 
mezd manažerů) dosáhl hodnoty 102,26 %. Došlo tak 
k  nárůstu průměrné výše mzdy řadových zaměstnanců. 
Pandemie COVID-19 měla na společnost nezanedbatel-
ný vliv v  uplynulém roce nejen v  oblasti lidských zdrojů. 
Společnost uplatňovala řadu opatření směřujících k minima-
lizaci možnosti šíření COVID-19, ať už se jednalo o zajištění 
a distribuci roušek a desinfekčních prostředků mezi zaměst-
nance, zamezení přístupu potenciálně nemocných (rámy pro 
měření tělesné teploty při vstupech), zpřísněná pravidla pro 
stravování zaměstnanců a  další. Přitom index nemocnosti 
(pracovní neschopnost a karanténa) dosáhl v  loňském roce 
hodnoty 12,67 %.

1. Oblast majetkoprávní, organizační a HR
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2. Oblast výrobní a prodejní

Celý obchodní rok 2021 se vyvíjel velmi rozdílně. Na začátku 
roku byla zakázková situace na průměrné úrovni, především 
v  oblasti dinasu, ale od 2. čtvrtletí došlo k  významnému 
zlepšení.

Šamotové kameny

V  roce 2021 se podařilo udržet vysokou úroveň výroby 
šamotových i vysocehlinitých kamenů. 

Bylo vyrobeno a dodáno celkem 40 010 t šamotových mate-
riálů, což znamená nárůst oproti předcházejícímu roku o 11 
%. Prodej silimanitových materiálů dosáhl objemu 3 729 t, 
opět významný nárůst o 113 %.

Významné zakázky se realizovaly především v oborech meta-
lurgie, sklářství a  hliníkárenství. Hlavně v  posledně jmeno-
vaném oboru jsme prokázali ziskem zakázky pro zákazníka 
EGA, že patříme ke světové špičce a  tato skutečnost by 
měla přivést další zákazníky z  oblasti anodových pecí pro 
výrobu hliníku. Prosadili jsme se vysokou a stabilní kvalitou, 
operativností ve zvládání rozsáhlých zakázek a konkurence-
schopnou cenou.

U  kamnářského šamotu jsme s  nárůstem 13 % potvrdili 
dominantní postavení na českém trhu a pokračující expanzi 
na zahraničním trhu – především Německo a Rakousko.

Magnetitové kameny

Dlouhodobý pokles v tomto sortimentu, který byl daný ener-
getickou politikou evropských zemí, se v roce 2020 zastavil. 
Poté nastal opětovný růst dodávek, které v roce 2021 před-
stavovaly 163 % oproti předcházejícímu roku.

Použití magnetitových kamenů v  akumulačních kamnech 
se rozšiřuje díky uplatnění jako krátkodobého zdroje pro 
přebytek elektrické energie vznikající z obnovitelných zdrojů.

Další aplikace magnetitových kamenů se rozšiřuje do staveb 
krbů pro získání a využití sekundárního tepla.

Dinasové kameny

Divize 03 Dinaska vyráběla v  průběhu uplynulého roku jak 
dinasové kameny, tak keramické komínové vložky.

Za významné je nutno považovat rozšíření dodávek dinasu 
pro sklářský průmysl, když došlo ve spolupráci s německými 
kolegy k  rozšíření spektra zákazníků především z  Francie, 
Japonska a  Číny. Tím byl částečně kompenzován výpadek 
zakázky pro japonské koksaře NSC, kterou jsme ztratili 
z  cenových důvodů vůči čínské konkurenci. Celkový objem 
dodávek dinasových materiálů dosáhl 81 % ve srovnání 
s r.2020.

Keramické komínové vložky

Lze konstatovat, že trh je aktuálně stabilizovaný. Byla roz-
pracována strategie na zásadní rozšíření nových evropských 
trhů a  současné zvýšení podílu na hlavním trhu – Polsku. 
Velmi pozitivně se ve výrobě keramických komínových vlo-
žek projevila automatizace a  robotizace výrobní linky, která 
znamená zvýšení produktivity výroby se současným snížením 
nekvalitní výroby.

Pálené lupky

Nárůst výroby (vč. vlastní spotřeby) o 13 % a prodeje o 18 
% je pokračování trendu započatého v posledních letech.

Důležitý je strategický význam vlastního zdroje této základ-
ní suroviny pro výrobu šamotových kamenů jako faktoru, 
který napomáhá udržet konkurenceschopnost finálních 
výrobků.

Pokračování modernizace šachtových pecí pro výpal lupků 
je nejen významným příspěvkem pro ekologii, ale současně 
přispívá k vyšší kvalitě výrobků díky atomatizovanému systé-
mu řízení otopu pecí.

Ostatní sortiment

Prodej šamotových a  dinasových malt nedosáhl úrovně 
předchozích let, protože nebyla realizována žádná významná 
zakázka z oboru koksárenství, která je spojena s dodávkou 
malt v objemu několika tisíc tun. Byly však získány zakázky 
tohoto typu na následující rok pro zákazníky z  Taiwanu 
a Jižní Koreje.
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V roce 2021, resp. počátkem ledna 2022, proběhl druhý dozorový 
audit QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 včetně dohledu nad výrobou 
keramických komínových vložek (osvědčení o  shodě výroby 1020-
CPR-030057906) dle ČSN EN 1457:1 a  2/2012). Oba audity pro-
běhly úspěšně bez neshod či závažných zjištění. V listopadu letošního 
roku proběhne recertifikační audit QMS.

Průběžně probíhá zákonná výrobková certifikace dle Nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., která potvrzuje, že výrobky uváděné na trh, splňují 
požadavky výše uvedeného Nařízení vlády a  odpovídají předepsané 
technické dokumentaci.

V  roce 2021 proběhly 4 zákaznické audity, z  toho 2 dotazníkovou 
formou a 2 velmi podrobně, prezenčně, a to ze strany fy Riedhammer 
a fy Rio Tinto Aluminium Pechiney.

Ze 12 vytýčených cílů ISŘ pro rok 2021 bylo zcela splněno 7, čás-
tečně 2 (řešení parametrů sklářského dinasu a  získání 50 nových 
zákazníků) a  nesplněny 3 (zmetkovitost KKV – keramických komí-
nových vložek, zřízení oddělení „odborně technické služby“ a  výše 
hospodářského výsledku za rok 2021).

Vnitřní náklady na neshodné výrobky (zmetky) se oproti roku 2020 
výrazně snížily s  indexem 21/20: 0,85 a  činí 1,73 % z  obratu a.s. 
(2020: 2,11 %).

Vloni byly evidovány 4 reklamace a  1 stížnost (3x šamot, 1x lupek 
a 1x jíl) a pouze 9 reklamací na KKV, většinou poškození přepravou. 
V roce 2020 to bylo celkem 9 reklamací, 6 stížností a 32 reklamací 
na KKV. Úhrady za reklamace činily v roce 2021 celkem 156 tis. Kč, 
včetně KKV. 

Také v  roce 2021 byl počet přejímek ovlivněn celosvětovou covidovou 
situací. Řada přejímek byla řešena vystavenými QM dokumenty k zakáz-
kám. Během roku jsme začali nabízet i provádět tzv. witness inspekce 
prováděné na dálku prostřednictvím TEAMS speciálních brýlí RealWear, 
což ocenili zejména zákazníci ze vzdálených destinací. Ale i  všechny 
prezenčně provedené přejímky proběhly bez problémů a naše výrobky si 
nadále drží velmi dobrý standard oceňovaný i zákazníky. 

Velmi výrazně byla zvýšena image dodávek našich keramických 
komínových vložek, což bylo umožněno převedením většiny výroby na 
robotickou výrobní linku na divizi 03.

3. Integrovaný systém řízení (ISŘ) – systém řízení kvality (QMS) – za rok 2021

Oddělení Technologického rozvoje a vývoje (TRaV) je nezbytnou součástí 
společnosti, neboť představuje styčný bod mezi obchodním oddělením 
a výrobními divizemi. Obchodní oddělení tlumočí požadavky zákazníků, 
které jsou pak předmětem vývojových úkolů. Výrobní divize se význam-
ně podílejí na zkouškách nových materiálů a spolupracují při zavádění 
nových či modifikovaných jakostí do výrobního sortimentu. Pracovníci 
TRaV fungují také jako technická podpora v  rámci komunikace se 
zákazníky, prezentují výsledky své práce na tuzemských i zahraničních 
konferencích či veletrzích. Nicméně tato činnost byla v minulém roce 
značně v útlumu z důvodu protiepidemických opatření a většina aktivit 
se přesunula do virtuální podoby.

Samotné vývojové práce však v důsledku protikoronavirových opatření 
významně narušeny nebyly. V roce 2021 se pozornost soustředila pře-
devším na vývoj izolačních materiálů, a to jak šamotů, tak i lehčeného 
dinasu v  jeho lisované i  lité podobě. V duchu cirkulární ekonomiky se 
část prací zabývala větším využitím výmětů z výroby dinasu, tzv. zlomu 
a bylo zjištěno, že je možné jej bezpečně aplikovat právě do lehčených 
materiálů. Druhou významnou oblastí je projekt na vývoj mokrého kyse-
linovzdorného tmele, který lze dodávat jak standardně v kyblících, tak 
i v jemnozrnné podobě naplněný do kartuší.

V minulém roce pokračovalo řešení dvou projektů podpořených z veřej-
ných zdrojů, a  to projekty v  soutěži TREND Technologické agentury 

ČR. První projekt se zabývá inovací spoje keramických komínových 
vložek, jehož cílem je zvýšení těsnosti komínového systému, zejména 
u kondenzačního typu spalování, a eliminace vlivu zručnosti pracovníka 
při montáži komínových systémů. Navržený systém spoje keramických 
komínových vložek by měl splnit klasifikaci W3G. 

Druhý projekt zkoumá žárovzdorné materiály s bezcementovou vazbou 
typu sol-gel. V pořadí druhém roce řešení se práce z laboratoří spolu-
pracující Fakulty chemické VUT v Brně postupně přesouvaly do provoz-
ních podmínek společnosti a  proběhlo několik zkoušek s  cílem zma-
povat možnosti přenosu laboratorních výsledků do reálných podmínek.  

S ohledem na prudký nárůst cen elektřiny, zemního plynu a emisních 
povolenek se ještě intenzivněji dostává do popředí otázka, jak se vypo-
řádat s celou situací s vědomím, že tlak na úsporu energií a „zelenější“ 
výrobu se bude neustále zvyšovat, neboť termín uhlíkově neutrální 
Evropy se blíží. Z  tohoto důvodu se pozornost obrátila i  na možnosti 
snížení energetické náročnosti výroby a  jedním z  prvních kroků je 
materiálová inovace, což znamenalo pro vývojové oddělení přípravu 
nových projektů zabývajících se výše uvedenou problematikou. Je jisté, 
že v tomto trendu bude i nadále nutné pokračovat.

4. Oblast technologického rozvoje a vývoje
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V uplynulém období činil průměrný fyzický počet pojištěných zaměstnanců 
v a.s. 665 osob.

Pro nemoc a úraz došlo k následující pracovní neschopnosti (údaje jsou 
uvedeny v počtu nově hlášených případů a v kalendářních dnech):

Počet případů pracovní neschopnosti
 celkem 487
z toho:
pro nemoc  310
pro ostatní úrazy  43
pro pracovní úrazy  34

Počet kalendářních dnů prac. neschopnosti
 celkem 22 429
z toho:
pro nemoc  17 840
pro ostatní úrazy  2 801
pro pracovní úrazy  1 788

5. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z přehledu je patrno, že byl nižší počet pracovních úrazů oproti minulé-
mu roku (z počtu 37 na 34).

Zdroje a příčiny pracovních úrazů (seřazeny dle četnosti):

•	  namožení při fyzické zátěži

•	  manipulace a následné poranění břemenem, přiražení předmětem

•	  pád při chůzi na rovině, v  úklonu, na schodech, pád při manipulaci 
s břemenem, vozem

•	  pořezání o nástroj při ruční manipulaci s ním

•	  pád do prohlubně, pád z vozu

Z vyhodnocení zdrojů a příčin pracovních úrazů vyplývá, že narůstá počet 
namožení zad a kloubů při fyzické zátěži zaměstnanců.

Všechny případy byly šetřeny, byla přijata opatření k nápravě proti opako-
vání úrazů a provedeno odškodnění postižených osob.
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Životní prostředí je nedílnou součástí podnikové praxe. 
Každoročně jsou orgánům státní správy podávány zprávy 
o plnění podmínek integrovaných povolení pro areály: Velké 
Opatovice, Dinaska Svitavy, Pálení Anna, uzavřená skládka 
Březinka I a aktivní skládka Březinka II.

V  roce 2021 bylo v a.s. vyprodukováno celkem 2 997 tun 
odpadu, z  toho bylo 286 tun nebezpečného odpadu. Bylo 
vytříděno a  odevzdáno 426 tun odpadu určeného k  recy-
klaci. Odpad kategorie „O“ je ukládán na vlastní skládku 
Březinka II, odpady kategorie „N“ a odpady určené na recy-
klaci jsou předávány oprávněným společnostem. Jelikož se 
množství odpadu odvíjí od množství zakázek, je nejlépe vypo-
vídajícím ukazatelem měrná produkce odpadů, tedy kolik kg 
odpadu je vyprodukováno na 1 tunu výrobků. Za rok 2021 
byla měrná produkce 22,42 kg odpadu na tunu vyrobených 
výrobků. Z celopodnikového i celospolečenského hlediska je 
také žádoucí recyklace papírových a  plastových obalů. Za 
a.s. bylo v  roce 2021 odevzdáno k  recyklaci celkem 29,6 
tun papírových a 54 tun plastových obalů.

Stejně jako v předchozích letech byla v roce 2021 čerpána 
podzemní voda z  vlastního zdroje pro areály ve Velkých 
Opatovicích a  Březině. Část podzemní vody je upravována 
na vodu pitnou, ostatní divize jsou zásobovány pitnou vodou 
z  veřejné sítě. Odběr podzemní vody z  vrtu HG-11 za rok 
2021 činil 172 694 m3, z čehož bylo pro průmyslové účely 
odebráno 159 741 m3 vody a pro pitné účely upraveno cel-
kem 12 953 m3 podzemní vody. V současné době provozuje 
a.s. několik čistíren odpadních vod. V roce 2021 bylo vypuš-

těno celkem 133 tis. m3 odpadních vod. Z bývalých provozů 
na Hřebči a  Nové Vsi bylo po provzdušnění a  sedimentaci 
vypuštěno 248 tis. m3 důlních vod. 

V  roce 2021 bylo provedeno 24 měření emisí na zdrojích 
znečišťujících ovzduší. Měření byla provedena autorizovanou 
společností a veškeré výsledky se pohybovaly v podlimitních 
hodnotách, tedy nebylo zaznamenáno žádné překročení pře-
depsaných limitů. V průběhu roku 2021 také došlo k nákupu 
2 298 ks emisních povolenek.

Na skládku Březinka II bylo za rok 2021 přijato celkem 41 
483 tun odpadů kategorie „O“. Převážnou většinu přijatých 
odpadů tvořily komunální odpady a odpady kategorie „O“ od 
firem (76,96 %), zbytek tvořily odpady na technické zabez-
pečení skládky (23,04 %). Ze skládek Březinka I a II je těžen 
skládkový plyn, který je dodáván do kogeneračních jednotek. 
Na těchto jednotkách bylo za rok 2021 vyrobeno a předáno 
do sítě celkem 2 333 MWh elektrické energie. Odpadní 
teplo z  jednotek je využíváno k sušení jílu nebo písku. Část 
odpadního tepla slouží k  ohřevu čištěné skládkové vody 
a k vylepšení čistírenského procesu. 

V  roce 2021 nabyl platnosti nový zákon o  odpadech 
č. 541/2020 Sb., jehož legislativní požadavky byly v průběhu 
roku implementovány do podnikové praxe. Do dalšího období 
bude nutno hledat nové odběratele odpadů, kteří nabídnou 
výhodnější cenové podmínky, a tím snížit náklady na likvidaci 
odpadů produkovaných v a.s.

6. Péče o životní prostředí
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Po velmi úspěšných předchozích dvou letech, kdy byly realizovány 
investice v rekordní výši 184 mil. Kč v roce 2019 a necelých 193 mil. 
Kč v roce 2020, jsme se v hodnoceném roce vrátili k nižšímu objemu 
investičních nákladů. Přesto se dá i  rok 2021 označit jako investičně 
bohatý.

Celkový objem zaúčtovaných investic představoval:

•	 Pořízení hmotného investičního majetku .  .  .  .  29 869 tis. Kč

•	 Pořízení forem s jejich následnou aktivací   .  .  .  43 486 tis. Kč

•	 Pořízené investice bez vlivu dotací celkem  .  .  .  73 335 tis. Kč

Plán investic pro rok 2021 byl převážně tvořen projekty, které 
byly v  předchozích letech kvůli pandemii Covid-19 pozastaveny. 
Představenstvem předložený plán investičních akcí, převyšujících 
1  mil. Kč, byl schválen dozorčí radou v  prosinci 2020. Některé 
investiční akce byly vzhledem k dodavatelským termínům realizačně 
prodlouženy do roku 2022.

Nejvýznamnější akcí v  roce 2021 byla II. etapa dávkování malo-
-komponentních přísad s  celkovými náklady ve výši 16,5 mil. Kč. 
Tato investice navazovala na I. etapu dávkování malo-komponent-
ních přísad, která byla uvedena do provozu v  roce 2018 a při které 
bylo zautomatizováno dávkování minoritních přísad ze 4 vstupních 
zásobníků do 4 kolových mlýnů. II. etapa rozšířila možnost dávkování 
minoritních přísad z celkem 9 vstupních zásobníků, které jsou plněny 
materiálem z big-bagů, do 8 kolových mlýnů. V současné době je tedy 
možné jedním pracovníkem obsluhy z velínu řídit navažování majorit-
ních přísad z  betonových sil, minoritních přísad z  nových zásobníků 
a řízení kolových mlýnů. Tato investiční akce kromě úspory pracovníků 
ve výrobě, uspoří náklady na vstupní materiály, ale i  zlepší kvalitu 
finálních výrobků. Investice byla dokončena v únoru 2022, kdy byla 
předána do zkušebního provozu.

Kromě výše uvedených akcí byla realizována i  celá řada drobnějších 
investičních akcí s nákladem do 1 mil. Kč a také rekonstrukcí stávají-

cích zařízení, které jsou z hlediska schvalování v kompetenci předsta-
venstva a.s. 

Jedná se například o tyto:

•	Navažovací	linka

•	Kompresor	Almig

•	Ultrazvukový	přístroj

•	Modelářská	frézka

•	Ventilátor	RVI

•	Servisní	plošina

•	Štěpkovač	traktorový

•	Chlazení	pracovních	prostor	ve	výrobních	halách

Z hlediska zdrojů financování investic firma stejně jako v minulosti 
disponovala dostatečnými vlastními zdroji, kterými byly především 
odpisy ve výši cca 122 mil. Kč a  nerozdělený zisk z  předchozích 

let. I s ohledem na tento-
krát nižší rozsah investic 
nebyly žádné nové inves-
tiční úvěry pořizovány 
a  v  průběhu roku 2021 
byl pouze dočerpán úvěr 
na rekonstrukci tunelové 
pece nasmlouvaný v  roce 
2020.

Finanční podporou inves-
tičních akcí byla dotace 
na rekonstrukci šachto-
vých pecí ve výši necelých 
6,6 mil. Kč z  Evropských 
fondů pro regionální roz-

voj v  rámci programu OPPIK vypsaného Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR.

Vedle investičního pořízení majetku byla, podobně jako v  minulých 
letech, využita forma leasingu pro obměnu parku vysokozdvižných 
vozíků a na pořízení dvou obráběcích center – celkem za 13,7 mil. Kč.

Naopak objem zaplacených leasingových splátek v  roce 2021 činil 
12 mil. Kč.

Mimo investičních úkolů spojených s  obnovou hmotného investičního 
majetku má technický úsek na starost i  péči o  jeho provozuschopný 
stav. Kromě činnosti vlastních pracovníků zabývajících se opravami 
a  údržbou, byly nakoupeny služby související s  opravami ve výši 
32,0 mil. Kč. 

7. Oblast technicko-investičního rozvoje

Seznam investičních akcí realizovaných v roce 2021 (nad 1 mil. Kč):

1. Dávkování malo-komponentních přísad - II. Etapa  (Divize 02 - Nová šamotka) – dokončeno v r. 2022

2. Linka přípravy pracovní hmoty  (Divize 03 - Dinaska)

3. CNC obráběcí centrum – 2 ks  (Divize 04 - Servis)

4. Skládka - kazeta č. 7  (Divize 05 - Skládka)

5. Laboratorní přístroje (Odbor 07 - Obchod)

6. Sklad pro velkoobjemové materiály  (Divize 02 - Nová šamotka) – dokončení v r. 2022

7. Laserový skener (Divize 04 - Servis)
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Rok 2021 lze z pohledu ekonomické a finanční situace akciové společ-
nosti hodnotit jako jeden z velmi úspěšných, ne však bezproblémový.

Nadále se do ekonomiky promítaly dopady pandemie COVID-19, ale 
spíše jako druhotný vliv v  podobě komplikací při přepravě a  posunu 
plnění některých odbytových zakázek. V  průběhu roku nedošlo z  titu-
lu pandemie COVID-19 k  zastavení nebo omezení výroby na žádné 
z našich výrobních divizí.

I  přes celkový pokles výroby v  technických jednotkách na 89,62 % 
skutečnosti minulého roku došlo k významným nárůstům u izolačních 
materiálů o 22,25 % a magnetitových teplojemných tvarovek o 17,70 
%. Prodej v  technických jednotkách ve srovnání s  předcházejícím 
roce zaznamenal nárůst o  9,31 % s  významnými nárůsty v  téměř 
všech výrobkových skupinách. Pokles byl zaznamenán u  izolačních 
materiálů (o  7,52 %), ale zejména u  prodeje dinasových kamenů, 
a to o 22,92 %

Zmiňované zvýšení prodeje v technických jednotkách, ale také snaha 
o zvyšování prodejních cen žáromateriálů se kladně projevily v mezi-
ročním zvýšení čistého obratu o 163.132 tis. Kč (11,34 %). V tržbách 
za prodané výrobky a služby v částce 1.486.983 tis. Kč se projevily 
nárůsty prodeje v  technických jednotkách a  zvýšení prodejních cen 
celkovým meziročním nárůstem 12,83 %. V  průběhu roku 2021 
docházelo k  postupnému posilování kurzu koruny k  EUR. Z  kurzu 
26,245 CZK/EUR na počátku roku 2021 až k hodnotě 24,860 CZK/
EUR na jeho konci. Vzhledem ke skutečnosti, že export za hodnocený 
rok představuje cca 82,94 % z tržeb za výrobky a služby, byl pro nás 
vývoj kurzu nepříznivý

Jednotlivé sortimentní skupiny se tedy na obratu podílely následovně:

šamotové kameny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44,64 %

dinasové kameny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,52 %

komínové keramické roury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,89 %

teplojemné magnetitové tvarovky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,69 %

netvarové žáromateriály  . . . . . . . . . . . . . . . 3,90 %

suroviny – jíly a pálené lupky . . . . . . . . . . . . . 4,06 %

formy pro cizí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,85 %

zboží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 %

ostatní vč. služeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,67 %

Kladně, avšak tentokrát z pohledu likvidity, ovlivnily čistý obrat zásoby. 
V průběhu kalendářního roku došlo ke snížení změny stavu nedokon-
čené výroby, polotovarů a hotových výrobků o 10.320 tis. Kč. Aktivace 
materiálu a  dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činnosti byla 
podstatně nižší než v minulých letech 15.511 tis. Kč (meziroční pokles 
o 56,79 %). Aktivace v tomto případě představuje především hodnotu 
vytěžených jílů.

Z ostatních provozních výnosů v celkové výši 57.189 tis. Kč asi třetinu 
představují tradiční poplatky vybírané za ukládání odpadu na skládce 
(recipročně jsou ovšem obsaženy i v nákladech co by poplatky hrazené 
celnímu úřadu). Více než polovinu pak tvoří přijaté provozní dotace 
především na povolenky CO2

, resp. dotace na vývojové projekty nebo 
od úřadů práce.

8. Ekonomická a finanční oblast

V  oblasti finančního výsledku hospodaření jsou na straně výnosů 
zachyceny zejména kurzové zisky 33.912 tis. Kč a výnosy z finančních 
zajišťovacích derivátů 12. 785 tis. Kč.

K  významným nákladovým položkám poznamenáváme následující: 
U  materiálových nákladů došlo ve srovnání s  předcházejícím rokem 
k  poklesu o  2,60 %. Naprosto odlišná je situace u  cen energií (jak 
u  zemního plynu, tak i  elektrické energie), kde v průběhu posledních 
tří měsíců roku došlo k tak významným zvýšením cen, že v meziročním 
srovnání, i přes aplikaci řady úsporných opatření, narostla tato nákla-
dová položka o 38,78 % (absolutně o 45.959 tis. Kč).

Zvýšení o 14,52 % je zaznamenáno u nakupovaných služeb. Na tomto 
navýšení se nejvýznamnější měrou podílely přepravní náklady (dodávky 
do vzdálenějších destinaci, ale zejména v  důsledku pandemie nárůst 
ceny za veškeré druhy přeprav). Zvýšená výroby forem sebou nesla 
i  zvýšený podíl nákladů na externí služby spojené s  jejich výrobou 
(o 9.138 tis. Kč). Na druhou stranu došlo ke snížení nákladů na opravy 
dlouhodobého hmotného majetku o 3.105 tis. Kč a nákladů z finanční-
ho pronájmu dlouhodobého hmotného majetku (CNC stroje a vysoko-
zdvižné vozíky) o 6.299 tis. Kč.

Opět došlo k meziročnímu poklesu u osobních nákladů, které se sumou 
401.943 tis. Kč byly o 3,39 % nižší než v roce 2020. Tento vývoj souvisí 
zejména se snížením počtu zaměstnanců, jejich průměrný přepočtený 
stav činil 663 osob, při snížení v dělnické kategorii o 30 zaměstnanců. 
Přesčasovost i při takto významném snížení počtu zaměstnanců dosa-
hovala téměř stejné úrovně jako v roce předcházejícím 3,06 % z celko-
vého pracovního fondu. Tento pozitivní trend je důsledkem trvalého úsilí 
o zvyšování produktivity práce neinvestiční cestou, i když společnost si 
je vědoma stavu, kdy v důsledku značného objemu fyzicky namáhavé 
práce bude robotizace další části výrobního procesu v blízkém období 
nevyhnutelná. Spotřeba pracovního času byla také snížena značnou 
redukcí služeb agenturních pracovníků téměř po celé období roku 2021.

S osobními náklady souvisí i nemocnost včetně karantén a ošetřování. 
Ta se v hodnoceném roce dostala zejména díky koronaviru až na his-
toricky nejvyšší úroveň 12,67 % (v předchozím roce to bylo 11,37 %).

I  v  roce 2021 byl v  součinnosti se všemi odborovými organizacemi 
sledován vývoj průměrného výdělku definovaného v  kolektivní smlouvě 
uzavřené pro období let 2019–2023. Tento citlivý ukazatel představo-
vaný částkou 34.140 Kč/měsíc představuje meziroční zvýšení o  2,26 
%. Vzhledem k tomu, že při srovnání let 2020 a 2019 byl zaznamenán 
pokles o 1,93 % a hlavně s přihlédnutím k růstu inflace, která se v závěru 
roku začínala přibližovat dvouciferným hodnotám, bude třeba pro zajiš-
tění stabilizace zejména klíčových zaměstnaneckých profesí přijmout 
opatření pro zvýšení mezd nad rámec dohodnutý kolektivní smlouvou.

Ke zvýšení nákladů došlo u  odpisů hmotného majetku. Účetní odpisy 
ve výši 122.272 tis. Kč představují 121,42 % úrovně minulého roku. 
Téměř celé zvýšení této kategorie nákladů 21.573 tis. Kč představují 
odpisy forem pro výrobu tvarových žáruvzdorných materiálů.

Pokračoval trend v tvorbě účetních opravných položek k nepotřebným 
a obtížně prodejným zásobám hotových výrobků, došlo k jejich navýšení 
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o 7.669 tis. Kč, takže celková výše k ultimu roku činí 23.921 tis. Kč. 
Lze konstatovat, že hodnota hotové výroby, jejíž doba obratu je k datu 
roční účetní závěrky delší než jeden rok, je ze 100 % pokryta opravnou 
položkou.

V  důsledku odpisu nevymahatelných pohledávek, na jejichž nominál-
ní hodnotu byla opravná položka natvořena již v  minulých účetních 
obdobích, došlo paralelně s odepsáním pohledávek k zúčtování těchto 
opravných položek ve výši 6.360 tis. Kč. Hodnota opravných položek 
k  nepromlčeným pohledávkám k  datu účetní závěrky představuje 
12.504 tis. Kč. Pohledávky, od jejichž doby splatnosti uplynulo více než 
365 dní jsou kryty 100 % hodnoty opravné položky. U pohledávek 180 
dnů po splatnosti je pak natvořena opravná položka ve výši 20 % jejich 
nominální hodnoty.

Z  ostatních provozních nákladů jsou významnými položkami jako 
vždy zůstatková cena při prodeji materiálu – palety (obaly), které jsou 
fakturovány spolu s výrobky (21.609 tis. Kč), dále vybrané a následně 
odvedené poplatky za ukládání odpadu na skládce komunálního odpadu 
(18.843 tis. Kč), spotřebované povolenky CO2 28.296 tis. Kč. U  této 
nákladové položky došlo v průběhu roku k velmi významnému navýšení 
pořizovací ceny za jednu povolenku z cca 33 EUR na počátku roku až 
na téměř 80 EUR v  závěru roku. K  této změně ceny došlo zejména 
z důvodu snížení počtu alokovaných povolenek státy EU a spekulativ-
nímu skupování těchto povolenek některými účastníky na trhu. Došlo 
k  výraznému převážení poptávky nad nabídkou. Snížené počty povo-
lenek přidělených státem již přestávají pokrývat naši roční spotřebu 
v  celém rozsahu. Bude tedy nutné určitý objem povolenek v  dalších 
letech kupovat. Výrazný růst ceny povolenek, pak tedy může být pro 
hospodaření naší společnosti hrozbou (snížení konkurenční výhody mezi 
celosvětovými výrobci žáromateriálů).

K  výraznému nárůstu došlo i  u  tvorby rezerv (16.867 tis. Kč). Tvorba 
zákonných rezerv spojených s  těžební a  rekultivační činností předsta-
vuje 5.140 tis. Kč. Ostatní účetní rezervy pak částku 11.727 tis. Kč. 
Zásadní položky z  této částky pak představuje rezerva na nevybranou 
dovolenou z minulých let.

V  oblasti finančních nákladů jsou pak rozhodující položkou kurzové 
ztráty (29.871 tis. Kč), a to ať už realizované v průběhu roku anebo ty 
z ocenění majetku a závazků kurzem k datu roční účetní závěrky.
Ve finále tedy byl ve výkazu zisků a  ztrát za rok 2021 vykázán zisk 
před zdaněním ve výši 50.776 tis. Kč. Po zúčtovaní operací spojených 
se sestavením přiznání k dani z příjmů právnických osob a stanovení 
odložené daně v celkovém součtu 9.860 tis. Kč pak představuje výsle-
dek hospodaření k  rozdělení částku 40.916 tis. Kč. Při respektování 
vnějších faktorů, které na dosažený výsledek hospodaření měly vliv, lze 
tedy hovořit o velmi úspěšném roce.

Tato situace se velmi příznivě promítla i  do ukazatele EBITDA, jehož 
hodnota 177.971 tis. Kč představuje 142,85 % z hlediska meziročního 
srovnání. Samozřejmě byl tento ukazatel příznivě ovlivněn i výší odpisů 
dlouhodobého majetku.

Hodnocený rok byl výjimečný i v některých parametrech zachycených 
v bilanci a.s. k 31. 12. 2021. Záleží na úhlu pohledu, zda změny v jed-
notlivých kategoriích majetku a  zdrojů jeho krytí, stejně jako poměr 
vlastního kapitálu k cizímu jsou pozitivní či naopak.

Ve srovnání s rokem předcházejícím došlo k podstatnému snížení výda-
jů na pořízení dlouhodobého hmotného a  nehmotného majetku. Této 
oblasti se věnuje samostatná předcházející kapitola výroční zprávy. Zde 
tedy uvádíme pouze základní údaje. 
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U  dlouhodobého nehmotného majetku došlo poprvé v  historii firmy 
k nákupu emisních povolenek. Nakoupeno bylo 2.298 EUA v celkové 
hodnotě 3.810 tis. Kč. Přiděleno na období roku 2021 nám bylo 
20.302 EUA v  ocenění 37.490 tis. Kč. Zůstatek povolenek se snížil 
z  28.354 EUA k  1.1.2021 na 26.219 EUA, tj. o  2.135 ks emisních 
povolenek. Jejich průměrná cena se však zvýšila o 90,84 %.

O  velmi výrazném snížení výdajů na hmotné investice svědčí částka 
29.869 tis. Kč, která představuje hodnotu proinvestovaných peněz. 
Sumu 43.486 tis. Kč pak představuje hodnota krátkodobých a dlou-
hodobých forem pořízených ve vlastní režii.

Dlouhodobý finanční majetek vyjadřuje obchodní podíl v  dceřiných 
společnostech, kde se s výjimkou přecenění investice kurzem ke konci 
účetního období nic nezměnilo.

Oběžná aktiva společnosti zůstala ve srovnání s  minulým obdobím 
téměř na stejné úrovni. Ke značným změnám došlo ale v jejich jednot-
livých kategoriích.

Za velmi pozitivní lze hodnotit výrazné snížení zásob (o  58.464 tis. 
Kč) a to zejména zásob hotových výrobků. V průběhu celého účetního 
období byla této kategorii majetku věnována velmi vysoká pozornost. 
Byly identifikovány zásoby hotových výrobků, jejichž možnosti prodeje 
jsou omezené a stanovena kritéria, jak s těmito zásobami nakládat – 
jejich opětovné použití ve výrobním procesu, prodej za sníženou cenu, 
tvorba opravných položek k těmto zásobám.

Další pozitivní vliv na likviditu mělo také snížení hodnoty pohledávek 
o 12.386 tis. Kč. Asi nejvýznamnějším faktorem v této kategorii majet-
ku bylo snížení pohledávek za podniky ve skupině, jejichž stav na konci 
účetního období dosáhl hodnoty 79.093 tis. Kč.

Velmi vysoká částka v položce peněžních prostředků na účtech (137.476 
tis. Kč) představuje především na finančních účtech deponované zákon-
né rezervy na sanaci a  rekultivaci pozemků dotčených těžbou, likvidaci 
důlních škod a sanaci skládky komunálního odpadu v celkovém součtu 
57.381 tis. Kč. Zbývající částku tvoří volné peněžní prostředky na finanč-
ních účtech společnosti, které souvisí zejména s vysokou částkou v závě-
ru roku přijatých záloh od našich odběratelů za zakázky, na jejichž reali-
zaci se v průběhu následujícího období podílí i další podniky ve skupině.

Snížení stavu dlouhodobého majetku, zásob a  pohledávek nakonec 
rezultovalo do celkového snížení bilanční sumy akciové společnosti 
o 34.800 tis. Kč.

Na straně pasiv se toto snížení projevilo ve snížení cizích zdrojů, a to 
zejména závazků vůči úvěrovým institucím.

Základní kapitál zůstal I nadále nezměněn, od založení a.s. má hodnotu 
757.400 tis. Kč. Vlastní jmění kladně ovlivnil výsledek hospodaření 
běžného roku, výsledek z let minulých a plusové saldo z tvorby rezerv-
ního fondu. Snižujícím faktorem vlastního kapitálu jsou oceňovací 
rozdíly z  přecenění majetku (přecenění obchodního podílu v  dceřiné 
společnosti a  zajišťovacích derivátů v  obou případech s  vazbou na 
kurz k 31. 12. 2021).

Z vlastních zdrojů byly i v roce 2021 vyplaceny dividendy akcionářům 
ve výši 17 Kč na akcii, což v součtu znamenalo 12.876 tis. Kč.

Na konci hodnoceného roku byl vlastní kapitál společnosti vyčíslen na 
1.247 mil. Kč, což při emisi 757.400 kusů akcií představuje vnitřní 
hodnotu jedné akcie ve výši 1.645,77 Kč.

V  cizích zdrojích došlo k  navýšení zákonných rezerv na skládku 
a těžební činnost o 5.193 tis. Kč a stav rezerv na známé mandatorní 
výdaje přenesené z běžného do následujícího roku představuje 20.890 
tis. Kč.

Významným zdrojem krytí majetku byly bankovní úvěry. V  průběhu 
hodnoceného roku pokračovala tradiční spolupráce s Komerční ban-
kou a ČSOB. Třetím pilířem s vyšším úvěrovým rámcem se stala banka 
UniCredit.

Z  hlediska struktury všech úvěrů činí zůstatky těch investičních ke 
konci roku 129.623 tis. Kč. Splátky těchto úvěrů plánované do 1 
roku jsou však v  bilanci uváděné mezi krátkodobými. Krátkodobé 
úvěry v  podobě kontokorentů nebo revolvingových půjček byly k 31. 
12. 2021 čerpány v  celkové výši 57.971 tis. Kč. Během účetního 
období došlo tedy ke snížení čerpání úvěrů o rekordní sumu 242.812 
tis. Kč, což se velmi výrazně projevilo na zlepšení ukazatelů likvidity 
společnosti. Dále pokračovalo jednání s jednotlivými bankovními domy 
o restrukturalizaci úvěrového portfolia s orientaci na poskytování úvěrů 
v EUR.

Nárůst zaznamenaly nedelikventní závazky vůči obchodním partnerům. 
Markantně se tento stav projevil zejména u  přijatých krátkodobých 
záloh. Důvody jsou zmíněny výše v odstavci o peněžních prostředcích 
na účtech.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se vedení společnosti podařilo v prů-
běhu hospodářského roku 2021 významným způsobem snížit zadlu-
ženost firmy a  tím samozřejmě ozdravit její finanční situaci. Zároveň 
došlo k pozitivnímu vývoji mezi poměrem vlastního a cizího kapitálu.

Mimobilanční závazky společnosti přestavují závazky z  finančního 
pronájmu movitého majetku (vysokozdvižné vozíky, osobní automobily 
a CNC stroje). 

Společnost nadále dlouhodobě eviduje také závazky související s těž-
bou a  skládkováním, tedy rekultivační a  monitorovací povinnosti, na 
něž je tvořena dostačená zákonná účetní rezerva představující k závě-
ru roku 2021 částku 59.191 tis. Kč.

Průběžně vykazovala akciová společnost bezproblémovou likviditu. 
Relativně komfortní úvěrové rámce nebyly pro provozní financování 
v tomto období ani plně využity.

Z  kontrol, které v  různých oblastech u  společnosti proběhly, nebyla 
zjištěna žádná závažná porušení, vyměřené sankce tudíž nebyly žád-
nými významnými položkami.

Další číselné údaje jsou k nalezení v následující části této výroční zprá-
vy, která obsahuje účetní výkazy, ověřené v rámci roční účetní závěrky 
auditorem a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými firma-
mi ve skupině. Jako vždy je nedílnou součástí výroční zprávy i příloha 
roční účetní závěrky, která je akcionářům k dispozici na sekretariátu 
akciové společnosti.
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V roce 2022 vstupujeme do období, které velmi výrazně pozname-
nává podnikatelské prostředí.  Nadále pokračující pandemie COVID-
19, která ovlivňuje celou ekonomiku, zřejmě již nebude dominantní 
hrozbou pro podnikání v  našem oboru. Do popředí vyvstává širší 
podnikatelskou sférou neočekávané bezprecedentní zvýšení cen 
v  podstatě všech vstupů; zvláště nekontrolovaný růst energií, 
zejména zemního plynu, se pro naši společnost stává dominantním 
problémem. Tou největší neznámou budou důsledky válečného 
konfliktu na Ukrajině. 

Zelená politika Evropské unie (Green Deal) a i její nejasný budoucí 
vývoj vytváří pro průmysl, který pro své zpracovatelské procesy 
spotřebovává teplo, nerealistické požadavky. Systém přidělování 
emisních povolenek se částečně zvrhl v podnikání spekulantů, což 
také pomáhá roztáčet inflační spirálu v průmyslu. Ambiciózní zelený 
projekt Evropské unie však není sdílen našimi hlavními konkurenty 
v Asii, Indii nebo třeba v Rusku. To nás jako globálního dodavatele 
staví oproti nim do velmi velké konkurenční nevýhody. Naše pod-
nikání je sice diverzifikováno do více oborů, ale pro většinu našich 
výrobků využíváme zemní plyn. Snad jen výroba keramických komí-
nových vložek není postižena výše uvedenou konkurenční nevýho-
dou, protože naši hlavní konkurenti v  tomto oboru jsou z  Evropy 
a platí pro ně podobné podnikatelské podmínky jako pro naši firmu.
V  roce 2021 jsme ztratili velmi významnou zakázku   projekt pro 
japonského zákazníka. Důvodem byla příliš vysoká cena našich 
výrobků. Tato situace také naznačuje oživení výrobních aktivit 
u  našich asijských konkurentů, převážně pak čínských. Stále se 
ještě aktivně zúčastňujeme výběrových řízení na velké koksáren-
ské i  jiné projekty. Očekáváme, že se nám podaří jeden z projektů 
vyhrát, a tím zajistit základ pro dostatečnou zakázkovou zaplněnost 
v roce 2022.

Tak jako v  roce 2021 nás i  v  tomto roce bude provázet problém 
nedostatku pracovních sil na trhu práce. Dlouhodobě bojujeme 
s  nedostatkem kvalifikovaných dělníků, především pro obsluhu 
CNC strojů, lisařů, montážníků forem, ale i  dalších profesí jako 
údržbář, elektronik či programátor. Nezaměstnanost nijak nestoupá 
a dostupnost lidských zdrojů je velmi problematická.

Co se týká cen energií, je pro nás rok 2022 velkou neznámou. Větší 
část naší spotřeby jsme sice již zakoupili, ale za podstatně vyšší 
ceny, než byly v předchozích letech. Rekordní ceny v tomto období 
neumožňují dokoupit potřebnou část za rozumnou cenu, která by 
korelovala s předpokládanými náklady již potvrzených zakázek. Za 
normálních okolností lze předpokládat, že se v  letním období ceny 
sníží a  dokoupíme potřebný zbytek naší spotřeby. Sankce proti 
Ruské federaci však mohou způsobit pravý opak. 

Dalším nepříjemným vlivem je momentální kurs koruny vůči euru.  
Koncem roku koruna posílila vůči euru pod hranici 25 Kč / €, pro 
exportně orientovanou firmu, jakou beze sporu jsme, to není dobrá 
zpráva.  Pro rok 2022 máme hedgeovými operacemi zajištěno asi 
60 % eurových příjmů, což částečně eliminuje dopady silné koruny 
na naše hospodaření.

Zakázková naplněnost je na úrovni cca 4-5 měsíců dopředu, což je 
relativně dobrá zpráva. V případě získání jednoho z velkých projek-
tů, o které se ucházíme, by se měla situace ještě výrazně zlepšit.
V loňském roce jsme otestovali funkčnost a výkonnost dvou velkých 
investic – výstavbu nové tunelové pece č. 3 ve Velkých Opatovicích 
a  rekonstrukci dvou šachtových pecí na zemní plyn na Březině. 
Splátky investic, především investičního úvěru na TP č. 3, však 
zatíží naše cash flow oproti roku 2021 o více než 20 mil. Kč. 

9. Východiska a cíle roku 2022
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Celý rok 2021 se naše společnost musela vyrovnávat s problémy 
způsobenými rozšířením onemocnění COVID-19, musela být přijata 
celá řada opatření k eliminaci rizika vzniku a rozšíření nákazy uvnitř 
společnosti. Společnost má ustanoven dobře fungující tým pro 
sledování a  stanovení opatření v  boji proti onemocnění COVID-19 
a  je interně připravena na případnou zvýšenou míru výskytu one-
mocnění i v roce 2022.

V roce 2021 byla provedena změna ve vedení našeho sesterského 
závodu v Bochumi. Jsme přesvědčeni, že tato změna povede k vyš-
šímu stupni integrace a intenzivnější výměně informací v rámci P-D 
Group. Očekáváme efektivnější spolupráci na různých projektech 
a dělbu práce tak, aby nikdo ze skupiny z kapacitních nebo ceno-
vých důvodů neztrácel projekty. 

Významnou změnou pro rok 2022 by měla být i diverzifikace výrob-
ních kapacit společnosti s  cílem optimalizace výrobního procesu 
z  pohledu využití pálicích kapacit a  lidského potenciálu. Hlavní 
změnou by mělo být zahájení hromadné výroby dinasu na Divizi 02 
a  zaplnění pálicích kapacit na Divizi 03 sortimentem s  podobnou 
teplotou výpalu jako mají komínové vložky. 

Podnikatelský záměr na rok 2022 je postaven na následujících 
východiscích a stanoví níže uvedené cíle: 

Výrobní a navazující činnosti na jednotlivých divizích 

Divize 1 – Stará šamotka
V roce 2021 byla v provozu pouze 1 tunelová pec s posunem 24 
tunelových vozů/den a  dvě vozokomorové pece. Výroba na NTV 
(netvarová výroba) probíhala na 1 směnu denně. 
Podobný výhled ve výrobě a  zakázkové naplněnosti lze očekávat 
i na začátku roku 2022.

Výroba izolačních materiálů, která se velmi osvědčila, bude pokra-
čovat i  v  roce 2022. Podle podnikatelského záměru má Stará 
šamotka vyrobit 500 t.
Hlavní	 sortiment	 výroby	 v  ŠK	 (šamotové	 kameny)	 –	 kamnařina	
všech jakostí, se stále rozšiřuje nejen v počtu nabízených výrobků, 
ale hlavně i o nové zákazníky. To vytváří dobré podmínky pro růst 
prodeje v roce 2022.
Dalším významným sortimentem je výroba veškerého příslušenství 
ke keramickým komínovým vložkám, které bude vyráběno i v roce 
2022 v objemu 400 t/rok.
V roce 2021 byla dokončena významná investiční akce – poloauto-
matická linka na přípravu hmot pro lehčené šamoty. Díky této lince 
lze vyrábět i jiné jakosti, což podpoří naše prodejní možnosti. Nová 
linka rovněž přispěla ke zlepšení pracovního prostředí a produktivity 
práce.
Produktivita práce dosáhla v roce 2021 cca 105 %. V roce 2022 
předpokládáme další potenciální zlepšení v produktivitě práce díky 
automatickému navažování lisů, které bude investičně vyřešeno.
Dalším velkým posunem v produktivitě práce a výpalu zboží bude 
použití nových pálících pomůcek, tomuto trendu bude věnována 
zvýšená pozornost.
Co se týká parametrů zboží, nedochází dlouhodobě k  žádným 
výrazným problémům, které by ohrozily expedici a termíny zakázek. 
Stav pracovníků je stabilizovaný, v  r. 2022 neočekáváme v  tomto 
ohledu žádný problém.

Divize 2 – Nová šamotka Velké Opatovice
Divize 02 Nová šamotka v  plánovaném roce 2022 je připravena 
navázat na předchozí výrobně úspěšné roky a  být nadále hlavní 
výrobním závodem akciové společnosti. 
Cílem D02 je kapacitně zaplnit všechny čtyři moderní tunelové 
pece sortimentem, který je pro D02 typický. Kromě klasických 
šamotových kamenů se očekává také pokračování zakázek pro 
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hliníkárenský průmysl v  jakostech AM48 a SA. V oboru metalurgie 
se předpokládají zakázky pro ohřívače větru. Jako každý rok se 
bude vyrábět celá řada zakázek pro obor cementářství, včetně 
speciálních ARS tvarovek. V  roce 2022 se dá očekávat potvrzení 
trendu v  nárůstu poptávky a  výroby teplojemných magnetitových 
kamenů, a to v souvislosti s celosvětovým úsilím o úspory energií. 
V oblasti izolačních materiálů bude D02 v roce 2022 vyrábět vyšší 
množství izolačních dinasů, důvodem je ukončení výroby tohoto 
sortimentu v P-D Bochum. Se závodem D03 Dinaska Svitavy budou 
sdílené kapacity výroby hutného dinasu, v případě potřeby proběhne 
v  tunelové peci TP3 výrobní kampaň hutného dinasu. D02 je také 
připravena vyrábět větší objem zakázek pro sklářství díky rozšířené 
kapacitě kalibrovny (dvě pily + dvě brusky), čímž může navázat na 
zakázky kalibrovaných izolačních bloků včetně předmontáží, které 
byly v  předchozích letech dodávány. Výroba vibrolitých materiálů 
má volnou kapacitu na zakázky Top bloků pro anodové pece a další 
výrobu složitých tvarovek, které jsou součástí zakázek oboru sklář-
ství, zakázek pro ohřívače větru (keramické hořáky) a další obory.
Plánovaný rok 2022 musí být ve znamení snah o  výrazné úspory 
nákladů. K  tomuto úsilí nás nutně vede neustálé zvyšování cen 
energií, cen surovin, balících materiálů, dopravních nákladů, mezd, 
emisních povolenek a dalších. Proto hlavním cílem D02 bude pokra-
čování ve zvyšování efektivity a  produktivity práce, jedním z  hlav-
ních úkolů bude maximální využití pálicích agregátů. Maximálním 
využitím recyklovaných zlomů do receptur našich výrobků budeme 
snižovat surovinové náklady a zároveň uvolníme skladovací kapacity. 
Jedním z následků koronavirového roku 2021 je nedostatek pracov-
níků do výroby. Získat nové a kvalitní pracovníky, kteří jsou potřeba 
pro výrobu plánovaných zakázek, bude velmi náročný úkol. 
Začátkem roku 2022 bude ukončena automatizace navažování 
malokomponentních surovin do kolomísičů, čímž se odstraní fyzicky 
namáhavé ruční dávkování, zvýší se přesnost a zlepší se monitoring 
navažovaných dávek. Dále dojde ke snížení počtu pracovníků pro 
obsluhu KM. I  přes očekávané omezení investičních akcí v  roce 
2022 plánujeme pořízení dalšího plně automatizovaného hydraulic-
kého lisu robotem, čímž bude zajištěno naplnění kapacit do všech 
tunelových pecí.
V  roce 2021 se úspěšně nastavil systém pro kontrolu skladových 
zásob hotových výrobků a zamezení nadvýroby. V roce 2022 bude-
me v  této činnosti pokračovat a  nadále pokračovat v  optimalizaci 
skladů hotových výrobků. 

Divize 3 – Dinaska Svitavy
Plánovaný rok 2022, minimálně první čtvrtletí, se nese v  duchu 
naplněnosti výrobních kapacit pro dinas, což je určitě po delší 
době pozitivní jev. V  prvních měsících bude finalizovat výroba 
koksárenské baterie č. 4 pro JSW KOKS SA. Bohužel se zatím 
nepodařilo plynule navázat na úspěšnou spolupráci v  dodávkách 
koksárenského dinasu do Japonska či na Taiwan. Z tohoto důvodu 
je druhé pololetí roku pro divizi 03 z pohledu zakázkové naplněnosti 
ještě nejasné. Po nejistotě trhů způsobené řáděním koronavirové 
nákazy přecházíme v  podstatě plynule do dalších krizových časů 
způsobených nestabilitou cen energií, námořní dopravy a raketově 
rostoucí cenou emisních povolenek. Již standardem posledních 
roků je zhroucení trhu práce a v důsledku toho fatální nedostatek 
pracovníků. Nedílnou součástí výrobního portfolia divize 03 je 
produkce keramických komínových vložek. V roce 2022 se počítá 
s významným navýšením prodejů, což by měl být první krok vedoucí 

k rozšíření našeho vlivu na evropském trhu s touto komoditou. Po 
letech bohatých na investice v celé a.s. je nutné se připravit pod 
dojmem nekontrolovaného růstu cen prakticky všech vstupů na 
roky chudší nesoucí se ve znamení hledání úspor na všech úrovních

Divize 4 – Servis
Divize 04 – Servis je organizační jednotkou naší akciové společnosti, 
která podporuje výrobní divize a  zajišťuje celou řadu úkolů. Mezi 
hlavní oblasti jejích činností patří opravy a údržba strojů a  zařízení 
po stránce mechanické i  elektro, projektování a  výroba nových 
forem (ocelových a  dřevěných), montáž forem pro výrobní divize, 
opravy forem a jejich skladování, provozování energetických zaříze-
ní, příprava a realizace investičních akcí, řízení a realizace projektů 
technického rozvoje a další.
Divize 04 – Servis má své pracovníky ve Velkých Opatovicích a ve 
Svitavách, ale její působení dalece přesahuje hranice těchto dvou 
lokalit. Kromě poskytování podpory kolegům v Březině a v Březince 
výpomocí v  oblasti zajištění některých náhradních dílů vlastními 
zdroji se jedná především o dodávky forem našim sesterským pod-
nikům v Německu – ve Wetru a  v Bochumi. Celkem tedy formami 
v rámci skupiny P-D Group zásobujeme pět výrobních závodů.
V  oblasti výroby forem bude hlavní výzvou pro rok 2022 optimali-
zace procesu vlastní výroby s důrazem na zvýšení interní efektivity 
z pohledu technicko-organizačních opatření. Divize se v této oblasti 
dlouhodobě potýká s  výkyvy v  zakázkové naplněnosti, které přímo 
souvisí s  finálními zakázkami pro výrobu žárovzdorných materiálů. 
Koordinace všech zákaznických požadavků na termíny, objemy 
dodávek a jejich ceny je klíčovým úkolem pro rok 2022. V této oblasti 
jsme již v roce 2021 zahájili kroky vedoucí k zavedení systému kapa-
citního plánování zakázek pro výrobu forem, s ohledem na eliminaci 
výkyvů zakázkové naplněnosti a dodávky forem „Just-in-Time“.
V  roce 2021 proběhla částečná obměna obráběcích strojů, kdy 
jsme nahradili dvě dosluhující obráběcí CNC centra novými stroji. 
V roce 2022 plánujeme pořídit nový stroj na elektroerozivní obrábění 
náhradou za již zastaralé zařízení. Také máme v  úmyslu realizovat 
nutné opravy několika konvenčních i programově řízených obrábě-
cích strojů.
Velmi významným úkolem pro rok 2022 bude řešení personálních 
záležitostí. Zde v současnosti panuje kritická situace. Potýkáme se 
s nedostatkem pracovníků ve většině odborných profesí a situace na 
trhu práce se nelepší. Samostatnou kapitolou je dosud neúspěšná 
snaha zajistit vysoce kvalifikované pracovníky údržby se specializací 
na složité hydraulické systémy lisů a  řídící elektroniku moderních 
strojů a  výrobních linek. Přibývající robotizovaná pracoviště tuto 
potřebu ještě umocňují. Jasným cílem pro rok 2022 je tak nábor 
nových pracovníků, jejich trénink, ale také stabilizace zaměstnanců 
stávajících. 
Významné ekonomické vlivy, které se v průběhu roku 2021 vyskytly 
a  budou mít přesah do roku 2022 (radikální nárůsty cen energií 
a emisních povolenek, ale také surovin a dalších vstupů), vyvolávají 
zvýšené nároky na efektivitu fungování celé naší a.s. Tomu budou 
také podřízeny investiční akce, které budou směřovat především 
k úsporám energií a lidských zdrojů.

Divize 5 – Skládka Březinka 
V roce 2022 bude návoz odpadu soustřeďován do ukládací kazety 
č. 7 postavené v roce 2021. Preferován bude zejména odpad komu-
nální s vysokým potenciálem vývinu skládkového plynu a omezován 
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bude odpad inertní a objemný s cílem šetřit zbývající ukládací prostor 
skládky.
Výše návozu je uvažována v množství cca 40 000 tun.
Produkce skládkového plynu k výrobě elektrické energie je plánová-
na v hodnotě cca 2,3 mil. Kč.
Odpadní teplo z  kogeneračních jednotek bude nadále využíváno 
k sušení jílovců a k ohřevu vody v čističce skládkových vod.

Divize 6 – Pálení Anna Březina
Divize 06 je hlavním závodem P-D Refractories CZ a.s. pro výrobu 
a úpravu žárovzdorných surovin.  Představuje významný pilíř v podo-
bě stabilní surovinové základny finálních výrobních divizí.  Vzhledem 
k  vývoji na trhu se žárovzdornými surovinami ve střední Evropě, 
se nezávislost na externích dodávkách ostřiv ukazuje jako stále 
aktuálnější. Na základě této skutečnosti byla na divizi 06 směrována 
v  posledních letech řada investičních akcí. V  roce 2021 byla po 
plynofikaci areálu a  provedení navazujících stavebně technických 
zásahů v areálu úspěšně realizována první část plynofikace pecních 
agregátů, které dnes znamenají cca 30 % výrobní kapacity. 
Požadavkem podnikatelského plánu je zvýšení tonáže výroby lupků 
tak, aby výroba ostřiv byla co nejefektivnější. Doprovodnými, ale 
nezanedbatelnými produkty jsou pak i  malty a  jíly, které dále 
přispívají k  výsledku podniku přiměřeným ziskem z  prodeje cizím 
zákazníkům. 
Z pohledu prodeje externím zákazníkům je třeba v roce 2022 navá-
zat na pozitivní trendy z  let 2019 až 2021, jak z pohledu získávání 
nových příležitostí, tak i zvyšování cen. 
Rozhodujícím krokem pro další perspektivu této divize je pokračování 
v projektu rekonstrukce šachtových pecí a rozšíření možností přípra-
vy pracovních hmot v následujících letech. Tato technologická změna 
by měla znamenat nejen komplexní přechod na zemní plyn jako 
pálicí médium, ale i  významný posun v  kvalitativních parametrech 
vyráběných produktů a rozšíření portfolia výroby o další výrobky, jako 
jsou izolační ostřiva a ostřiva s vyšším obsahem Al
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Divize 12 – Těžby Březinka 
V  roce 2022 bude divize provádět těžbu, sušení a  expedici dle 
požadavků ostatních výrobních divizí, malou část suroviny bude 
expedovat pro sesterský závod ve Wetru a cizím odběratelům.
Množství dodávek pro vlastní divize je uvažováno cca ve výši 10 500 
tun, expedice cizím odběratelům cca 2 000 tun, z  toho sušených 
jílovců cca 3 800 tun.
Za vhodného počasí budou prováděny skrývkové práce o  objemu 
cca 100 000 m3.
Nadále zůstává úkolem divize péče o důlní zátěže v těžebních loka-
litách z minulosti s co nejnižšími náklady

Kooperace v rámci skupiny P-D Group

Jak je zmíněno výše, od změny ve vedení sesterského závodu 
v Bochumi očekáváme další pozitivní přínos do vzájemné spolupráce.
Společně připravujeme změnu v oblasti informačního systému SAP, kde 
bychom měli přejít na modernější platformu S4/HANA. Ostatní dodávky 
služeb v oblasti IT a elektronické komunikace z výpočetního střediska 
v  Bitterfeldu stejně jako podpora spolupráce s  centrem holdingu ve 
Wilsdruffu v  oblasti pojišťovnictví, konsolidace a  jiných činnostech 
zůstávají beze změny.

ISŘ a certifikace výrobků

Hned v úvodu měsíce ledna 2022 proběhl 2. dozorový audit QMS a kon-
cem roku pak následuje pravidelná recertifikace QMS a.s. dle systémové 
normy ČSN EN OSI 9001/2016. 

V  rámci obou těchto externích auditů bude proveden i  zákonný dohled 
shody řízení výroby keramických komínových vložek dle nařízení EP a Rady 
EU č.305/2011. 

EMS a SMS budou přezkoumány v rámci interních auditů ISŘ. 
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I  v  roce 2022 bude pokračovat povinná zákonná výrobková certifikace 
všech našich výrobkových skupin včetně izolačního dinasu dle Nařízení 
vlády ČR č.163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády ČR 312/2005 Sb. 
a č.215/2016 Sb. 

V roce 2022 zůstávají v platnosti všechny 4 energetické audity pro všechny 
lokality a.s. dle zákona č.406/2000 Sb. provedené firmou Enviros s.r.o. 

Materiálové a energetické výrobní vstupy 

Velkou konkurenční výhodou naší firmy je, že disponuje základní částí 
surovinových vstupů. Žárovzdorné jíly těží v lokalitě Březinka, lupky pak 
vyrábí v šachtových pecích na divizi 06. Dále disponuje křemenci jako 
vstupním materiálem pro výrobu dinasu. Tento se těží v naší dceřiné 
společnosti P-D Kremen ve Slovinsku, kde je zásoba svým způsobem 
unikátního materiálu na několik desítek let. Další suroviny nakupujeme 
na trhu a jejich dostupnost bedlivě sledujeme, protože situace na trhu 
se mění. V  druhé polovině roku 2021 jsme zaznamenali poměrně 
drastické nárůsty cen a situace je pro nás poměrně nepříznivá. Nejsou 
žádné indicie, že by se ceny měly v  budoucnu opět snížit, aktuální 
situace ve světě svědčí o opaku.

Energie tvoří velmi výraznou nákladovou položku, a proto jim věnujeme 
velkou pozornost. Skokový nárůst cen energií a obzvláště plynu je pro 
nás velmi nepříjemným faktorem. Naší velkou výhodou pro rok 2022 
je, že větší část budoucí spotřeby plynu a  elektřiny máme za ještě 
relativně rozumné ceny nakoupenou dopředu. Orientace do aktivit na 
snížení naší energetické náročnosti se stala prioritou. 

Další realitou se stalo výrazné a mnohonásobné zdražení lodní kontej-
nerové dopravy do zámoří, hlavně do Ameriky. Musíme na tuto situaci 
reagovat změnou taktiky ve sjednávání kontraktů. Situace v  silniční 
a železniční dopravě je na počátku plánovaného roku 2022 postižena 
nekontrolovaným vývojem cen nafty. Kromě toho očekáváme lokální 
zdražení poplatků na dálnicích či silnicích prvních tříd v  zahraničí 
a  také mzdové nárůsty zaměstnanců v  dopravě vlivem inflace, které 
se nutně projeví v cenách dopravy. 

V oblasti cen služeb očekáváme inflační nárůst v řádu deseti procent. 
V oblasti výroby forem bylo velkým překvapením zdražení ocelí řádově 
o  stovky procent, dá se předpokládat, že tento stav bude přetrvávat 
v  celém roce. Pro rok 2022 nám byl nečekaně výrazným způsobem 
snížen příděl emisních povolenek, nejsme schopni na tuto situaci 
rychle a adekvátně reagovat snížením spotřeby energií.

Provedli jsme nákladovou predikci vlivů pro naši společnost pro rok 
2022, ze které vyplývá, že budeme muset reagovat na zvýšení nákladů 
v celkovém objemu cca 150 mil. Kč.

To je pro naši firmu velká výzva, se kterou se budeme muset vypořádat.

Lidské zdroje, produktivita práce a mzdový vývoj

Dostupnost lidských zdrojů se pro rok 2022 stává významnou kompli-
kací pro plnění úkolů, které vyplývají ze zakázkové činnosti. Koncem 
roku 2021 byl nedostatek pracovníků jedním z  hlavních důvodů pro 
vypnutí jedné ze čtyř tunelových pecí. Dostupnost pracovní síly byla 
a stále je velmi problematická, nezaměstnanost je velmi nízká, a zejmé-

na ve Svitavách je získat zaměstnance velký problém. Situace je navíc 
velmi komplikována nemocností a karanténními opatřeními související-
mi s nákazou COVID-19. Vedení společnosti si uvědomuje nezbytnost 
stabilizace pracovníků a omezení fluktuace. Na kolektivním vyjednávání 
byl dohodnut způsob nárůstu platů a upraveny některé zaměstnanecké 
benefity tak, aby byly pro zaměstnance zajímavější.

Personální náklady a úpravy mezd jsou v souladu s pětiletou kolektivní 
smlouvou s platností do roku 2023. Spolupráce s odbory je na velmi 
dobré úrovni a  očekáváme tedy i  v  roce 2022 pragmatický způsob 
komunikace s cílem stabilizace současného personálu. 

S ohledem na tíživou situaci v oblasti lidských zdrojů musí v roce 2022 
pokračovat naše snaha nahrazovat namáhavou lidskou práci automa-
tizací. Máme připraveny zcela konkrétní projekty, především v  oblasti 
surové výroby, které bychom rádi realizovali.

Prodejní politika

Prodejní plán na rok 2022 vychází z  reálného a mírně optimistického 
zhodnocení jednotlivých trhů, stávajících i  potencionálních zákazníků 
a trendů v jednotlivých odběratelských oborech.

Bohužel se nevyplnil všeobecně očekávaný útlum pandemie spojené 
s Covid-19, a proto musíme i v příštím roce počítat s nerovnoměrnými 
dodávkami surovin, vysokými cenami surovin i nedostatkem pracovníků 
z důvodu nemoci i nemožnosti získat nové v důsledku situace na trhu. 
S  jistotou lze konstatovat, že také budou pokračovat výpadky v  celo-
světové kontejnerové dopravě, na které je závislá nemalá část našich 
dodávek.

Oproti roku 2021, ve kterém bylo naplánováno prodat celkem 98 500 
t a  tato tonáž byla překonána o cca 5 %, jsme pro rok 2022 stanovili 
celkový objem prodejů ve výši 106 900 t.

Navýšení je viditelné především u magnetitu, dinasu a surovin.

V  další části tohoto podnikatelského záměru uvádíme objemy prodeje 
v  tunách dle výrobkových skupin naplánovaných pro jednotlivé divize 
a.s. I přes dílčí časový nesoulad mezi výrobou a finálním prodejem pře-
pokládáme, že zhruba stejná množství výrobků, které se vyrobí, budou 
vyexpedována zákazníkům.

Podíl exportu na celkových dodávkách se pohybuje okolo 80 %, které 
chceme udržet, popř. dosáhnout dalšího rozšíření našeho postavení na 
zahraničních trzích. 

Stejně tak jako v  roce 2021 bude věnováno vysoké úsilí pro získávání 
nových zákazníků.

Investiční a technický rozvoj

Předchozí roky byly z pohledu investičních akcí velmi rozdílné. V roce 
2020 byly realizovány dvě velké investice s celkovými náklady přesa-
hující 125 mil. Kč. První z nich byla rekonstrukce tunelové pece č. 3 
na Divizi 02 ve Velkých Opatovicích, druhou investicí byla rekonstrukce 
dvou šachtových pecí na Divizi 06 na Březině. Naproti tomu v  roce 
2021 bylo realizováno více menších investičních akcí, které v  úhrnu 
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dosahovaly investičních nákladů ve výši 51 mil. Kč. Oba roky byly zasa-
ženy i koronavirovou krizí, kdy některé ze schválených investičních akcí 
byly během roku pozastaveny. 

Investiční potřeby naší firmy jsou poměrně velmi vysoké. Ze strategic-
kého pohledu před námi stojí ještě několik velkých investic, které by 
měly být zvládnuty v horizontu příštích 5–7 let. Jsou to akce podporující 
surovinovou stabilitu, spolehlivost a cenovou a kvalitativní konkurence-
schopnost naší firmy

Jedná se zejména o následující do budoucna plánované 
investice:

•	 rekonstrukce tunelové pece č. 2 na Divizi 01

•	 rekonstrukce tunelové pece č. 2 na Divizi 03

•	 rekonstrukce dalších šachtových pecí na Divizi 06

•	 robotizace lisu na Divizi 02 

•	 robotizace třídící linky komínových vložek na Divizi 03

•	 robotizace linky pro lepení a sušení komínových tvarovek na 
Divizi D03

•	 nákup nového lisu 1000 t lisu na Divizi 02

•	 nákup nového lisu 2000 t na Divizi 03 

•	 obráběcí stroje na Divizi 04

•	 fotovoltaické elektrárny

•	 rekultivace skládky Březinka II na Divizi 12

Předpokládáme také pravidelnou obměnu manipulační a dopravní tech-
niky, zejména vysokozdvižných vozíků a referentských automobilů. Tyto 
investice budou jako každý rok financovány prostřednictvím finančního 
leasingu.

Stejně jako v minulosti je třeba předpokládat, že mohou nastat v prů-
běhu roku i další investiční potřeby s vysokou prioritou, ty bude třeba 
operativně projednat a schválit ve vedení společnosti.

Celková suma investičních nákladů bude doplněna ještě pořízením 
a  aktivací forem pro vlastní potřebu výrobních divizí. Formy budou 
metodicky odepisovány v  průběhu realizace příslušných zakázek. 
Celková hodnota bude záležet na objemu sjednaných zakázek a potřebě 
forem k jejich realizaci.

Finanční podporou plánovaných investiční akcí bude stejně jako 
v  minulosti čerpání dotací. V  době přípravy PZ na rok 2022 máme 
podáno několik žádostí o  dotace. V  operačním programu OPPIK, 
vypsaným Ministerstvem průmyslu a obchodu máme podánu žádost 
o dotaci ve výzvě Úspory energií na rekonstrukci šachtových pecí, ke 
které máme vydáno i rozhodnutí o poskytnutí dotace (dotace ve výši 
30 % z uznatelných nákladů). Dále máme podánu žádost o dotaci ve 
výzvě Inovace, taktéž z  operačního programu OPPIK, na další etapu 
robotizace linky keramických komínových vložek (dotace ve výši 
25 % z  uznatelných nákladů). Ve výzvách z  Modernizačního fondu, 
vypsaných Státním fondem životního prostředí ČR, máme podány 
předběžné žádosti o dotaci na realizaci dalších investiční akcí, které 
se zaměřují na úsporu energií nebo využití obnovitelných zdrojů 
energií. Mezi tyto investiční akce patří rekonstrukce tunelové pece 
č. 2 na Divizi 03, rekonstrukce kotelen a vybudování fotovoltaických 
elektráren.

Z oblasti výzkumu a vývoje řešíme dva projekty. 

První z  projektů FW01010048 „Vývoj nového systému spoje kera-
mických komínových vložek“ se zaměřuje na vývoj vhodného spoje 
keramických komínových vložek, tak aby naše produkty dosáhly co 
nejvyššího stupně certifikace. Součástí vývojových prací je také vývoj 
technologií kontroly keramických komínových vložek. V  roce 2022 
přejde projekt do posledního roku svého řešení, kde budou hlavní 
vývojové činnosti směřovat do oblasti optické kontroly kvality povrchu 
keramických komínových vložek. Hlavním cílem projektu je zvýšení tržní 
konkurenceschopnosti našich keramických komínových vložek. 

Druhým z projektů je projekt FW01010427 „Vývoj technologie výroby 
tvarově složitých lisovacích nástrojů“, který se zaměřuje na vývoj spe-
ciálních lisovacích nástrojů s vysokou životností, zejména pak tvarově 
složitých nástrojů. Hlavním cílem pro poslední rok řešení projektů, rok 
2022, je optimalizace výrobních procesů forem, tak abychom dosáhli 
celkově vyšší výrobní kapacity za současného snížení výrobních nákladů 
prostřednictvím vhodných technickoorganizačních opatření.

Informační systémy 

Stanovené cíle pro rok 2021 byly splněny pouze částečně. 

V  oblasti IS SAP se podařilo všechny vývojové úkoly stanovené na 
začátku roku 2021 splnit až na požadavek z oblasti žárovýroby – vyhod-
nocování kapacit lisů. Od 1. 9. 2021 byla započata 2. etapa – postupný 
převod jednotlivých modulů SAP z  platformy SAP ECC 6.08 na plat-
formu SAP S4/HANA. Na základě srovnávacích výsledků i  z ostatních 
společností v  rámci skupiny P-D bude stanovena varianta přechodu 
s  harmonogramem prací pro rok 2022. Z  2. etapy je vyřazen modul 
HR (Personalistika a mzdy), jehož převod bude realizován samostatně 
patrně až v roce 2023 nebo 2024.

Byla provedena opatření pro zvýšení přenosové rychlosti IT sítí, což se 
osvědčilo při pořádání online schůzek v důsledku opatření souvisejících 
s  pandemií COVID-19 a  práci zejména administrativních pracovníků 
z domu při home-office. V důsledku pandemické situace se také poda-
řilo rozšířit způsob práce na platformě MS Teams. Podařilo se prodloužit 
maintenance na servery v datovém centru o jeden rok (do konce roku 
2022) a navýšit RAM paměť serverů ve Velkých Opatovicích. Výměna 
hardware ANeT (docházkové a stravovací terminály) se podařila pouze 
částečně, a to ve Velkých Opatovicích, proto tento úkol zůstává i do roku 
2022 a bude pokračovat s výměnou v ostatních lokalitách.

Pro rok 2022 jsou stanoveny zejména následující úkoly:

•	 Celková výměna serverové infrastruktury interního datového centra 

•	 Výměna hardware ANeT, terminály pro docházkový a stravovací systém 

•	 Analýza současného stavu síťové infrastruktury, plán dalšího rozvoje 
s ohledem na Průmysl 4.0

•	 Rozšíření kamerového systému 

•	 Pokračování v konsolidaci hardware zaměstnanců nové způsoby práce 
na platformě MS Exchange a MS Teams

•	 IS SAP – přechod z  platformy SAP ECC 6.08 na platformu SAP S4/
HANA 

•	Manažerská nadstavba v oblasti reportingu 

•	MS Exchange 
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Zajištění likvidity společnosti 
 
Společnost je v posledních letech finančně stabilní s bezproblémovou 
likviditou. Zdroje, kterými disponuje, jsou v současné době dostatečné 
k fungování společnosti z pohledu splácení všech závazků v dohodnu-
tých termínech splatnosti. Každoročně realizovaný zisk společně s účet-
ními odpisy dlouhodobého majetku tvoří zdroje pro výplatu přiměřené 
dividendy akcionářům a zároveň pro financování dalších investic.

V  roce 2022 bude věnována zvýšená pozornost nadvýrobě hotových 
výrobků. V  roce 2021 byla přijata některá nová organizační opatření 
zabraňující jejich vzniku. Snižování nadvýroby příznivým způsobem 
ovlivňuje hodnotu finančních prostředků vázaných v zásobách a dobu 
obratu těchto zásob. Rovněž bude věnována pozornost snižování ostat-
ních výrobních zásob a  zvýšená pozornost odprodeji zásob hotových 
výrobků.   

Pohledávky za podniky v  P-D skupině se dlouhodobě pohybují na 
neměnné úrovni, avšak na rozdíl od minulých let jsou téměř všechny 
ve lhůtě splatnosti.

V průběhu roku 2021 jsme spolupracovali, a i nadále budeme spolupra-
covat, se třemi bankovními domy. K tradičním bankám KB a ČSOB se 
s větším podílem poskytnutých zdrojů přidala jako třetí pilíř financování 
Unicredit Bank.

Rozsáhlejší investiční akce jsou kryty investičními úvěry, v  některých 
případech (šachtové pece D06) je příslib dotace z  veřejných zdrojů. 
Některé drobnější investice jsou kryty z vlastních zdrojů, popř. leasin-
gem.

Společenská a regionální funkce firmy a PR 

Naší trvalou snahou je posilování pozitivního povědomí o  firmě, tak 
abychom byli vyhledávaným zaměstnavatelem. Společnost si vzala za 

cíl upravit výrobní postupy a plánování tak, abychom odstranili sezónní 
způsob práce ve svitavském závodě, který byl spojen s různou potřebou 
lidské práce při změně výroby komínových trubek a dinasu v tunelové 
peci č. 2. Nový způsob plánování bude mít také pozitivní vliv na zmet-
kovitost a celkovou ekonomiku výroby. 

Naše společnost se bude snažit v  rámci svých možností o účast na 
veřejném dění, a to finanční nebo věcnou podporou akcí společenské-
ho, sportovního, či veřejně prospěšného charakteru.

V roce 2021 se naše firma opět dostala do finále soutěže o nejlepšího 
výrobce stavebních materiálů v České republice nad 350 zaměstnan-
ců, což svědčí o trvale vysoké úrovni naší činnosti ve všech oblastech. 

Závěrem

Podnikatelský záměr na rok 2022 byl sestavován v  poměrně složité 
době ovlivněné pandemií virem COVID-19 ale hlavně extrémní cenou 
energií a celkově významnou inflací v oblasti cen v průmyslu. Tyto pod-
mínky pro rok 2022 ztěžují predikovatelnost budoucnosti a budou mít 
velký vliv nejenom na podnikání firem, ale budou ovlivňovat životy všech 
lidí i v roce 2022. A ještě větší měrou zvyšuje nejistotu pro příští měsíce 
geopolitická situace v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině. 

Naše společnost musí pokračovat v oblasti zvýšení obchodních aktivit, 
které jí zajistí prosperitu i do budoucnosti. Stále musí být kladen důraz 
na změnu struktury výrobků k  těm s  vyšší přidanou hodnotou a nižší 
energetickou náročností.

A  to nejdůležitější je neustále zlepšovat práci s  lidmi, podmínky pro 
práci a vybudovat dobrý a výkonný tým pracovníků.

Do roku 2022 vstupujeme s velkým odhodláním vyrovnat se se všemi 
vnějšími problémy, ale i s velkou pokorou. Musíme být velmi důslední 
v našich snahách, ale také opatrní a ostražití.

25PŘedPokládAný VýVoj sPolečnosti V Roce 2022



Výroční zpráva | Annual Report | 2021

Organizační struktura a. s. k 31. 12. 2021

26 oRgAniZAční stRuktuRA

divize 01 – stará šamotka

výroba – šamotových kamenů, lehčeného šamotu, tmelů, 
žárobetonů a malt

Ředitel: Lubomír Domanský
tel.: 516 493 212

Ředitel pro šamot

Ing. Tomáš Strouhal
tel.: 516 493 390

Ředitel pro dinas

Ing. Miroslav Kotouček
tel.: 461 579 139

divize 06 – Pálení Anna

prvotní úprava surovin, včetně výpalu

Ředitel: Ing. Lukáš Tvrdík Ph. D.
tel.: 461 357 630

divize 05 – skládka

ukládání tuhých komunálních odpadů  
a průmyslových odpadů

Ředitel: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647

odbor 11 – Vedení a správa a. s.

- hlavní účetní (Jan Seidl) - IT (Ing. Eva Nováčková)
- MTZ (Mgr. Jaroslav Malounek) - BOZP (Ing. Pavel Fabiánek)
- právní oddělení (Mgr. Jan Tesař) - sekretariát (Ivana Hrazděrová)
- personálně-mzdové oddělení (Dana Krejčířová)

Ředitel
ing. jiří kyncl

tel.: 516 493 222

divize 02 – nová šamotka

výroba – šamotových kamenů, magnetitových kamenů 
a vysocehlinitého šamotu

Ředitel: Ing. Tomáš Strouhal
tel.: 516 493 418

divize 12 – těžby

těžba žárovzdorných jílů a písků

Ředitel: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647

divize 03 – dinaska

výroba – dinasových kamenů  
a komínových keramických vložek

Ředitel: Ing. Miroslav Kotouček
tel.: 461 579 139

dozorčí rada
stefan Alexander Preiss-daimler

předseda
jan-carsten ihle
místopředseda

ing. jindřich tománek
člen

Představenstvo a. s.
ing. jiří kyncl

předseda představenstva a.s.
johannes mahr

místopředseda představenstva a.s.
stephan lohn

člen představenstva a.s.
ing. stanislav dvořák
člen představenstva a.s.
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divize 04 – servis

výroba forem, údržba a nákup náhradních dílů a pomocného 
materiálu, péče o hmotný majetek

Vedoucí: Ing. Jiří Kyncl jr., Ph.D.
tel.: 461 579 142

technický ředitel

Ing. Martin Seidl
tel.: 516 493 314

obchodní ředitel

Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411

odbor 07 – obchod

marketing a prodej  
pro celou akciovou společnost

Ředitel: Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411

oddělení technického a investičního rozvoje

technický a investiční rozvoj,  
hospodářská správa

Vedoucí: Ing. Martin Cikánek
tel.: 516 493 229

oddělení technologického rozvoje a vývoje a laboratoří

vývoj nových produktů

Vedoucí: Ing. Lucie Keršnerová, Ph.D.
tel.: 516 493 215

odbor 08 – Řízení jakosti

v celé akciové společnosti řízení a kontrola jakosti

Vedoucí: Ing. Milan Mazura
tel.: 516 493 781
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Firemní skupina P-D Group je uskupením obchodních společností, které 
jsou podle předmětu podnikání rozděleny do tří sekcí:
 - skleněná vlákna
 - žárovzdorná keramická výroba
 - servis (firmy s různorodým zaměřením)

Vrcholové vlastnictví firemní skupiny připadá na 5 fyzických osob, 
přičemž dvěma zástupci rodiny Preiss-Daimler patří 88 % a  další tři 
osoby vlastní po 4 %. Všichni jsou občany Spolkové republiky Německo.

Konsolidačním subjektem skupiny je společnost P-D Management 
Industries-Technologies GmbH Wilsdruff, Německo, 100% vlastněná 
výše uvedenými osobami stejně jako druhá společnost P-D Industrie 
Holding GmbH & Co.KG. 

Společnost P-D Management Industries – Technologies GmbH disponu-
je 100% obchodním podílem ve společnosti P-D Interglas Technologies 
GmbH Erbach Německo, která má 69,17% podíl v ovládající společnosti 
P-D Industriegesellschaft mbH.

Z  jednotlivých společností, které tvoří skupinu P-D Group kooperuje 
ovládaná společnost   P-D Refractories CZ a.s. s následujícími

1. P-D Management Industries-Technologies GmbH Wilsdruff 
(dále jen P-D MIT)
Jedná se o  společnost, která drží obchodní podíly několika dalších 
společností ve skupině (nikoliv však přímo ovládané osoby) a v denní 
praxi představuje konsolidační a  správní orgán celé skupiny. Její 
součástí je rovněž detašované výpočetní centrum, které provádí sprá-
vu IT – systému celé skupiny.  Mezi touto společností a  ovládanou 
osobou byla uzavřena dne 10. 6. 2005 Smlouva o poskytování služeb 
(Dienstleistungsvertrag), na jejímž základě – na komerční bázi – posky-

tuje organizačně-správní, konsolidační, marketingové, poradenské, IT 
a další služby pro ovládanou společnost a obdobným způsobem i pro 
ostatní společnosti v  rámci skupiny. Celkově představovaly dodané 
a  vyúčtované služby a  ostatní plnění za rok 2021 ze strany P-D MIT 
částku 12 289 542,54 Kč; plnění ze strany ovládané osoby nenastala.

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Německo
Je společností, jejímž vlastníkem je s podílem 81,02 % společnost P-D 
MIT a  dále s  18,98 % jako fyzická osoba pan Stefan Preiss-Daimler, 
který tento obchodní podíl nabyl do osobního vlastnictví v  roce 2021 
dědictvím po svém zemřelém otci. Společnost P-D refractories GmbH 
má sídlo ve Wilsdruffu, ale vlastní výrobní závod produkující žárovzdorné 
materiály se nachází v Bochumi.  Patří spolu s ovládanou společností do 
sekce „Refractories“ a udržuje s ní dlouhodobě obchodní kontakty spo-
čívající především v dodávkách ocelových a dřevěných forem pro závod 
v  Bochumi a  v  oboustranných subdodávkách žáromateriálů zejména 
v  případě větších společných obchodních projektů. Dodávky ze strany 
ovládané osoby v  roce 2021 však jednoznačně převažovaly. Veškeré 
obchody jsou realizovány na komerční bázi za srovnatelných podmínek, 
jaké platí pro ostatní – třetí obchodní partnery, to znamená na základě 
řádných objednávek, jejich následného potvrzení a standardní fakturace. 
Ta představovala v roce 2021 u ovládané osoby vydané faktury v celkové 
výši 287 856 346,80 Kč. Plnění směrem k ovládané společnosti pak činila 
v souhrnu 6 746 790,55 Kč.

3.  AS Valmieras stikla škiedra, se sídlem Cempu icla 13, Valmiera, 
LV-4201 Lotyšsko
Obchodní podíl firem P-D Group v této společnosti byl v hodnoceném 
roce zcizen, pohledávky ovládané společnosti z předchozího období byly 
uspokojeny, k ultimu roku 2021 nemá tedy ovládaná osoba vůči této 
společnosti žádný vztah.

Zpráva představenstva P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice 
dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

A. Struktura vztahů mezi jednotlivými osobami (§ 82, odst. 2a)

 Osoba ovládající: P-D Industriegesellschaft mbH 
  se sídlem: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Německo 
 identifikační číslo: HRB 1052

 Osoba ovládaná: P-D Refractories CZ a.s. 
 se sídlem: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, Česká republika 
 identifikační číslo: CZ16343409 
 Obchodní podíl osoby ovládající u ovládané: 86,78 %

 Osoby ovládané stejnou osobou ovládající a) P-D CABLE SYSTEMS GmbH 
 se sídlem: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Německo  
 podíl ovládající osoby: 20,00 %

   S touto společností neměla osoba ovládaná (P-D Refractories CZ 
a.s.) v průběhu roku 2021 žádný obchodní styk ani žádné další 
vztahy.
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4. P-D Glasseiden GmbH Oschatz
Od této společnosti ze sekce „Skleněná vlákna“ odebrala ovládaná 
společnost spotřební materiál v nepodstatném objemu 22 983,22 Kč. 
Jiná plnění nenastala.

5. P-D Kremen d. o.o. se sídlem Dolenje Mokro Polje 40, 8310 
Šentjernej, Slovinsko
V  této společnosti, která je těžebním provozem a  dodavatelem suro-
viny – křemence – pro ovládanou společnost i  pro sesterskou P-D 
Refractories GmbH, má P-D Refractories CZ a.s. podíl 50 % a  je 
dlouhodobě jejím největším odběratelem. I s touto dceřinou společností 
probíhaly obchody výhradně na komerční bázi shodně s podmínkami, 
které uplatňovala vůči jiným obchodním partnerům.  Celkem byly spo-
lečností P-D Kremen dodány ovládané osobě (P-D Refractories CZ a.s.) 
suroviny v objemu 14 974 969,01 Kč. Dividendy tentokrát výjimečně 
vyplaceny nebyly.

6. Součástí (vnitřní organizační jednotkou) ovládající osoby P-D 
Industriegesellschaft mbH
je rozhodnutím vlastníka již od roku 2013 závod na výrobu žároma-
teriálů – Feuerfestwerke Wetro – Puschwitz. I tento výrobce patří do 
sekce „Refractories“a  stejným způsobem jako výše zmíněný závod 
v Bochumi úzce spolupracuje s ovládanou společností. Plnění ovlá-
dané společnosti vůči tomuto subjektu představovala v hodnoceném 
roce 35 507 085,16 Kč, naopak plnění přijatá ovládanou osobou 
činila v  souhrnu jen 1 934 833,64 Kč. Ovládaná osoba vyplatila 
v hodnoceném roce osobě ovládající dividendy za rok 2020 ve výši 
11 147 Kč.

Hodnocený rok 2021 nepřinesl žádnou podstatnou změnu, která by 
se týkala vztahu mezi ovládanou osobou P-D Refractories CZ a.s. 
Velké Opatovice a osobou ji ovládající, tedy P-D Industriegesellschaft 
mbH. To platí i o výši obchodního podílu – počet akcií v držení ovlá-
dající osoby představuje 657 276 kusů a  v průběhu roku 2021 se 
nezměnil.

K ultimu roku 2021 je nadále ovládající společnost z 69,17 % vlastněna 
společností P-D Interglas Technologies GmbH Erbach a  ze 30,83 % 
společností P-D Industrie Holding GmbH & Co. KG Wilsdruff, obě tyto 
firmy však patří stejným 5 vlastníkům (fyzickým osobám) jako celá 
skupina. 

Veškerá plnění ovládané osoby osobě ovládající a stejně tak i opačným 
směrem se na straně ovládané osoby týkala pouze její výše uvedené 
vnitřní organizační složky – výrobního závodu Feuerfestwerke Wetro-
Puschwitz.

B. Úloha ovládané osoby (§ 82, odst. 2b)

Ovládaná osoba je výrobní podnik zaměřený na produkci žárovzdor-
ných tvarových i  netvarových stavebních materiálů, které dodává 
stovkám zákazníků do více než 40 zemí světa. Kromě žárovzdorné 
keramiky disponuje značnou kapacitou na výrobu ocelových, dřevě-
ných a  plastových forem pro potřebu vlastních výrobních divizí, ale 
dlouhodobě i pro potřebu výše uvedených kooperujících firem v rámci 
skupiny. Formy nabízí a  dodává i  třetím stranám v  tuzemsku i  na 
export.

Úlohou ovládané osoby ve smyslu zákona o obchodních korporacích 
je:
 -  dodávat formy pro žárokeramickou výrobu jednak u osoby ovládající, 

jednak u ostatních firem ve skupině,
 -  participovat spolu s propojenými osobami včetně ovládající osoby na 

obchodní, výrobně-technické a vývojové spolupráci v rámci skupiny.

Veškeré vzájemné dodávky a  subdodávky jsou realizovány jak po 
stránce obchodní, tak i technicko-administrativní obdobně jako ostatní 
obchody ovládané osoby se třetími stranami a evidence o nich je vede-
na v plném rozsahu.

C. Způsob a prostředky ovládání (§ 82, odst. 2c)

Způsob a  prostředky ovládání se nevymykají právní úpravě v  rámci 
aktuální české legislativy upravující fungování akciových společností.

S podílem 86,78 % na základním jmění rozhoduje na valných hroma-
dách ovládající společnost prostřednictvím svých statutárních orgánů 
o všech významných otázkách řešených ovládanou osobou.

Vliv a strategická, koordinační, řídící a kontrolní činnost ovládající osoby 
v průběhu roku byla u ovládané osoby zabezpečována členy orgánů a. s. 

Ve čtyřčlenném představenstvu a.s. je ovládající společnost zastou-
pena dvěma německými členy, a  to na pozici místopředsedy panem 
Johannesem Mahrem, který je zároveň jednatelem ovládající osoby 
a  současně i  jednatelem sesterské P-D refractories GmbH a  dále 
panem Christianem Wasmuhtem – jednatelem sesterské P-D refrac-
tories GmbH a zároveň minoritním vlastníkem celé P-D Gruppe. Jeho 
činnost ve všech funkcích ale skončila ke 31. 7. 2021 odchodem do 
důchodu a  jeho obchodní podíl v  P-D Group přešel na pana Stefana 
Preiss-Daimlera. Ve statutárním orgánu ovládané společnosti ho 
nahradil pan Stephan Lohn, člen managementu v sesterské společnosti 
v Německu.

K personální změně v představenstvu došlo i v  jeho české části – od 
2. 2. 2021 byl odvolán předseda tohoto orgánu pan Martin Liebl a na 
jeho pozici byl zvolen pan Jiří Kyncl, dosavadní technický ředitel a.s. 
Čtvrtým členem představenstva byl pan Stanislav Dvořák; jeho funkční 
období sice v průběhu roku skončilo, ale byl bez přetržky zvolen na další 
tříletou periodu.

Dozorčí rada jako nejvyšší orgán a.s. pracovala v  nezměněném 
obsazení po celý rok 2021. To znamená, že jejím předsedou byl pan 
Stefan Preiss-Daimler a místopředsedou pan Jan-Carsten Ihle – oba 
spoluvlastníci celé firemní skupiny Preiss-Daimler Group a  zároveň 
jednatelé v  jejích německých firmách. Zaměstnance v dozorčím orgá-
nu zastupoval po celý rok pan Jindřich Tománek, člen managementu 
ovládané společnosti.

Její představenstvo se scházelo minimálně jedenkrát za měsíc na 
pravidelných jednáních. I  v  průběhu roku 2021 díky opatřením proti 
šíření koronaviru (především znemožněním zahraničních cest) pro-
běhla některá jednání formou telekonference. Mimo to jsou několikrát 
do roka organizována setkání zástupců všech kooperujících firem, na 
nichž se řeší společná problematika – především obchodní záležitosti, 
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ale i vzájemná optimalizace ve využívání kapacit, případně i vzájemné 
informování o  výrobních a  technických otázkách. I  tato jednání byla 
v  roce 2021 poznamenána a  tudíž omezena, resp. modifikována, 
do on-line podoby celosvětovou pandemií. Ve všech situacích mají 
dlouhodobě a trvale všechny propojené a kooperující společnosti rov-
nocenné a relativně samostatné postavení, což plně platí i o ovládané 
osobě. Ta není součástí finančního cash-poolu, do nějž patří všechny 
ostatní propojené a  spolupracující společnosti skupiny s  rezidencí 
v Německu.

Dozorčí rada ovládané společnosti se v průběhu roku 2021 sešla na 6 
zasedáních, z části rovněž jen distančně. Dozorčí rada má rozhodující 
postavení ve všech zásadních a strategických záležitostech v ovládané 
osobě jako je schvalování plánů, roční účetní závěrky a rozdělení zisku 
i  odsouhlasování významných investic a personálního obsazení ostat-
ních orgánů a. s. 

D. Jednání o majetku přesahujícím 10 % vlastní-
ho kapitálu ovládané osoby z popudu některé 
z propojených osob (§ 82, odst. 2d)

V hodnoceném účetním období takové jednání neproběhlo.

E. Vzájemné smlouvy mezi propojenými osobami 
(§ 82, odst. 2e)

Jedinou dlouhodobou smlouvou mezi ovládanou osobou a  jinou spo-
lečností v  rámci firemní skupiny je v  části A. zmíněná smlouva 
o  poskytování služeb. Partnerem ovládané osoby v  této smlouvě je 
společnost P-D Management Industries Technologies GmbH Wilsdruff, 
tedy společnost, která plní holdingovou roli, avšak není vlastně vůči 
ovládané společnosti v  postavení propojené osoby ve smyslu zákona 
o obchodních korporacích.

Výměna zkušeností a  koordinační politika mezi propojenými společ-
nostmi probíhá na úrovni managementů společností a není předmětem 
obchodování ani fakturace.

Obchodní dodávky jsou pak realizovány na základě standardních 
nákladových kalkulací s  obvyklou mírou ziskové marže, stejně jako 
je tomu u  jiných – cizích obchodních partnerů, a  to bez obchodních 
smluv, pouze na základě projednaných a oboustranně odsouhlasených 
objednávek.

V rámci celé firemní skupiny, tedy i pro obchodní styk mezi propojenými 
osobami, platí jednotné platební podmínky.

F. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě (§  82, 
odst. 2f a odst. 3)

V  souladu s  výše uvedenými skutečnostmi konstatuje představenstvo 
ovládané osoby P-D Refractories CZ a.s., že této společnosti v průběhu 
roku 2021 nevznikla na základě vztahů vůči osobě ovládající ani vůči 
jiným propojeným osobám žádná újma.

K  tomuto konstatování má statutární orgán P-D Refractories CZ a.s. 
veškeré potřebné informace.

G. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi pro-
pojenými osobami (§ 82, odst. 4)

Nepopíratelnou, i když těžko kvantifikovatelnou, výhodou pro všechny 
propojené a  kooperující osoby je společný koordinovaný postup vůči 
zákazníkům na všech světových trzích. Účelným především teritoriálním 
rozdělením odběratelů v jednotlivých odvětvích (metalurgie vč. neželez-
ných kovů, koksárenství, sklářství, cementárny a vápenky, stavebnictví) 
dochází k  oboustranně výhodné obchodní pozici. O  této skutečnosti 
vypovídají objemy dodávek uvedené v předchozí části této zprávy.

Zároveň účelným spojením výrobních, ale i  výzkumně-vývojových 
a personálních kapacit dochází k vytvoření celku schopného nabízet 
a dodávat i objemově velké a sortimentně náročné zakázky.

Nemalou výhodou ovládané osoby je možnost za oboustranně vyvá-
žených podmínek vyrábět a  dodávat exkluzivně firmám ve skupině 
formy, a  tím jednak dlouhodobě využívat svoji dílenskou kapacitu, 
jednak dosahovat zajímavých ekonomických přínosů.

Výhodou je rovněž pro všechny propojené firmy společný nákup strate-
gických surovin – především těch, které se dovážejí ve velkých celcích 
ze zámoří.

Za jedinou ovšem nepodstatnou nevýhodu lze označit geografickou 
vzdálenost mezi sídly propojených osob, kterou je při průběžném vzá-
jemném kontaktu nutno překonávat. Tento problém se s  ještě větším 
dopadem projevoval stejně jako v  roce 2020 i  v  hodnoceném roce 
v souvislosti s epidemiologickými omezeními, která byla přijímána vlá-
dami jednotlivých zemích, v nichž skupina P-D operuje.

V  průběhu roku 2021 vykazovaly všechny propojené společnosti 
uspokojivou likviditu, objem pohledávek ovládané osoby po lhůtě 
splatnosti vůči nim nebyl podstatný a  souvisel pouze s  technickým 
vyjasňováním některých fakturovaných položek. 

Lze tedy konstatovat, že při vzájemné propojenosti uvnitř firemní 
skupiny P-D Group převažují pro ovládanou osobu P-D Refractories 
CZ a.s. výhody a neplynou z ní žádná rizika.

Velké Opatovice 28. 1. 2022
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Přehled dodávek podle průmyslových oborů za rok 2021

1 Německo 29 %

2 Posko 27 %

3 Slovensko 6 %

4 Maďarsko 5 %

5 USA 5 %

6 Velká Británie 4 %

7 Itálie 4 %

8 Norsko 3 %

9 Venezuela 3 %

10 Taiwan 2 %

11 Ostatní 12 %

1 Neželezné kovy a hliník 19 %

2 Keramika 15 %

3 Komínové systémy 12 %

4 Ocel 10 %

5 Akumulační kamna 9 %

6 Sklo 8 %

7 Koks 6 %

8 Průmyslové pece 3 %

9 Ostatní 18%

Hlavní teritoria exportních prodejů v roce 2021
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2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 793 200 2 019 376 1 984 576

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0

b. dlouhodobý majetek (b.i. + b.ii. + b.iii.) 03 738 932 831 906 790 645

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.) 04 15 869 18 522 31 832

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0

B.I.2. Ocenitelná práva 06 2 291 1 517 1 824

B.I.2.1. Software 07 2 291 1 517 1 824

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 0 0 0

B.I.3. Goodwill 09 0 0 0

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 13 578 17 005 30 008

B.I.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek

11 0 0 0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) 14 706 008 796 477 742 319

B.II.1. Pozemky a stavby 15 379 686 373 522 364 567

B.II.1.1. Pozemky 16 30 779 30 779 30 775

B.II.1.2. Stavby 17 348 907 342 743 333 792

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 202 263 255 303 346 033

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 18 078 7 685 4 637

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 18 078 7 685 4 637

B.II.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

24 105 981 159 967 27 082

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 19 585 1 761 141

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 86 396 158 206 26 941

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 27 17 055 16 907 16 494

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 28 100 100 100

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 30 16 955 16 807 16 394

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31 0 0 0

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0

B.III.7. Ostatní dlouhotrvající finanční majetek 34 0 0 0

B.III.7.1. Jiný dlouhotrvající finanční majetek 35 0 0 0

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0

c. oběžná aktiva (c.i. + c.ii. + c.iii. + c.iV.) 37 1 040 256 1 158 001 1 157 105

C.I. Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) 38 715 266 749 572 691 108

Rozvaha (v tis. Kč)
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2019 2020 2021

C.I.1. Materiál 39 150 019 177 906 175 348

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40 215 458 178 397 183 429

C.I.3. Výrobky a zboží 41 349 789 388 705 332 331

C.I.3.1. Výrobky 42 338 759 386 205 323 123

C.I.3.2. Zboží 43 11 030 2 500 9 208

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 4 564 0

C.II. Pohledávky ( C.II.1 + C.II.2) 46 269 320 340 670 328 284

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 300 268 227

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 50 0 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 52 300 268 227

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 53 0 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 55 0 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 56 300 268 227

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 57 269 020 340 402 328 057

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 213 629 182 333 218 831

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 21 400 119 280 79 093

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 60 0 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 61 33 991 38 789 30 133

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 62 0 0 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 64 23 620 16 934 6 846

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 8 268 6 882 21 459

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 66 271 14 951 1 731

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 67 1 832 22 97

C.III. Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) 72 0 0 0

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 73 0 0 0

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 0 0 0

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 75 55 670 67 759 137 713

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 76 569 391 237

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 77 55 101 67 368 137 476

d. časové rozlišení aktiv (d.1. + d.2.+ d.3.) 78 14 012 29 469 36 826

D.1. Náklady příštích období 79 14 012 29 469 36 826

D.2. Komplexní náklady příštích období 80 0 0 0

D.3. Příjmy příštích období 81 0 0 0

33účetní ZáVěRkA V neZkRáceném RoZsAHu



Výroční zpráva | Annual Report | 2021

2019 2020 2021

PAsiVA celkem (A. + b. + c. + d.) 01 1 793 200 2 019 376 1 984 576

A. Vlastní kapitál (A.i. + A.ii. + A.iii. + A.iV. + A.V. + A.V.i.) 02 1 227 562 1 218 224 1 246 504

A.I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 03 757 400 757 400 757 400

A.I.1. Základní kapitál 04 757 400 757 400 757 400

A.I.2. Vlastní podíly (-) 05 0 0 0

A.I.3. Změny základního kapitálu 06 0 0 0

A.II. Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.) 07 -12 053 -20 470 -17 664

A.II.1. Ážio 08 0 0 0

A.II.2. Kapitálové fondy 09 -12 053 -20 470 -17 664

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 10 0 0 0

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 -12 053 -20 470 -17 664

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 12 0 0 0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 0 0 0

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 14 0 0 0

A.III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 15 39 934 42 831 43 418

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 16 37 714 39 639 40 321

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 17 2 220 3 192 3 097

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.) 18 403 791 424 808 422 434

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 19 396 704 417 846 415 472

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 20 7 087 6 962 6 962

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 21 38 490 13 655 40 916

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 22 0 0 0

B.+ C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 565 638 801 152 735 675

b. Rezervy (součet b.1. až b.4.) 24 60 477 63 162 80 081

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 25 0 0 0

B.2. Rezerva na daň z příjmů 26 0 0 0

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 27 50 465 53 998 59 191

B.4. Ostatní rezervy 28 10 012 9 164 20 890

c. Závazky (c.i. + c.ii.) 29 505 161 737 990 655 594

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) 30 95 490 156 326 127 570

C.I.1. Vydané dluhopisy 31 0 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 32 0 0 0

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 33 0 0 0

Rozvaha (v tis. Kč)

34 účetní ZáVěRkA V neZkRáceném RoZsAHu



2019 2020 2021

C.2. Závazky k úvěrovým institucím 34 60 408 119 870 94 069

C.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 35 0 0 0

C.4. Závazky z obchodních vztahů 36 0 0 0

C.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 37 0 0 0

C.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 38 0 0 0

C.7. Závazky - podstatný vliv 39 0 0 0

C.8. Odložený daňový závazek 40 35 008 36 382 33 427

C.9. Závazky - ostatní 41 74 74 74

C.9.1. Závazky ke společníkům 42 0 0 0

C.9.2. Dohadné účty pasivní 43 0 0 0

C.9.3. Jiné závazky 44 74 74 74

C.II. Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.) 45 409 671 581 664 528 024

C.II.1. Vydané dluhopisy 46 0 0 0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 47 0 0 0

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 48 0 0 0

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 49 150 091 310 536 93 525

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 50 30 595 42 796 167 877

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 51 89 946 102 659 110 535

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 52 0 0 0

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 53 17 984 2 175 4 046

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 54 0 0 0

C.II.8. Závazky ostatní 55 121 055 123 498 152 041

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 56 73 87 98

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 57 0 0 0

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 58 86 829 78 644 79 688

C.II.8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 59 11 225 10 827 10 379

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 60 16 927 21 466 37 015

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 61 3 522 3 124 20 090

C.II.8.7. Jiné závazky 62 2 479 9 350 4 771

d. časové rozlišení pasiv (d.1. + d.1.) 66 0 0 2 397

D.1. Výdaje příštích období 67 0 0 0

D.2. Výnosy příštích období 68 0 0 2 397
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2019 2020 2021

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 1 380 696 1 317 851 1 486 983

II. Tržby za prodej zboží 02 56 214 30 931 11 668

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 862 687 828 914 874 067

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 55 734 28 489 11 083

A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 575 016 599 975 633 437

A.3. Služby 06 231 937 200 450 229 547

b. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 -39 969 -20 732 10 320

c. Aktivace (-) 08 -32 429 -35 896 -15 511

d. osobní náklady (součet d.1. až d.2.) 09 430 489 416 027 401 943

D.1. Mzdové náklady 10 318 482 308 859 297 071

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 112 007 107 168 104 872

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 103 284 98 909 96 091

D.2.2. Ostatní náklady 13 8 723 8 259 8 781

e. úpravy hodnot v provozní oblasti (součet e.1. až e.3.) 14 132 385 112 245 123 581

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 128 950 100 699 122 272

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 128 950 100 699 122 272

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0 0

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 674 5 530 7 669

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 2 761 6 016 -6 360

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.) 20 41 484 43 363 57 189

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 2 467 2 095 375

III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 833 3 373 716

III.3. Jiné provozní výnosy 23 38 184 37 895 56 098

f. ostatní provozní náklady (součet f.1. až f.5.) 24 68 177 69 246 118 308

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 727 924 93

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 19 921 20 237 21 609

F.3. Daně a poplatky 27 4 369 4 219 4 156

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 5 163 2 471 16 867

F.5. Jiné provozní náklady 29 37 997 41 395 75 583

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
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2019 2020 2021

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 57 054 22 341 43 132

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 31 1 226 1 211 0

IV.1.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32 1 226 1 211 0

IV.1.2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0 0

g. náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.) 35 0 0 0

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo 
ovládaná osoba

36 0 0 0

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0 0

H. náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.) 39 310 273 349

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40 156 -61 0

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 154 334 349

i. úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0

j. nákladové úroky a podobné náklady (součet j.1 + j..2.) 43 8 189 6 069 5 277

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 0

J.2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 8 189 6 069 5 277

VII. Ostatní finanční výnosy 46 11 514 44 422 44 994

k. ostatní finanční náklady 47 15 093 44 094 32 422

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -10 232 -4 257 7 644

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 46 822 18 084 50 776

l. daň z příjmů (součet l. 1 + l.2.) 50 8 332 4 429 9 860

L.1. Daň z příjmů splatná 51 6 579 3 055 12 815

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 1 753 1 374 -2 955

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 38 490 13 655 40 916

m. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 38 490 13 655 40 916

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 1 491 444 1 438 051 1 601 183
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V průběhu obchodního roku 2021 se dozorčí rada sou-
středila na plnění úkolů uložených příslušnými zákony 
a  stanovami společnosti. Rada kontrolovala vedení společ-
nosti a poskytovala rady v otázkách řízení. Dozorčí rada se 
podílela na přijímání rozhodnutí, která měla pro společnost 
zásadní význam. Pravidelně dostávala každý měsíc zprávy 
představenstva, ve kterých byly zachyceny důležité otázky 
strategie, obchodního vývoje a stavu společnosti s ohledem 
na rizikové řízení.

Zasedání dozorčí rady

V roce 2021 se konalo pět řádných zasedání, na kterých 
byly projednány všechny důležité otázky, které byly násled-
ně předmětem jednání představenstva. Dozorčí rada 
v  roce 2021 rovněž řešila zásadní personální záležitost, 
odvolání z  funkce předsedy představenstva a  volbu jeho 
nástupce.

V roce 2022 se do data konání valné hromady konalo proza-
tím jedno řádné zasedání dozorčí rady, na němž byly mimo 
jiné v návaznosti na obsahovou a organizační přípravu valné 
hromady projednány hospodářské výsledky roku 2021, včet-
ně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v rámci P-D 
Group a byl odsouhlasen návrh představenstva na rozdělení 
zisku za uzavřený rok.

Zprávy předané představenstvem v  průběhu hodnoceného 
roku byly vždy projednány velmi podrobně. Všechny obchod-
ní případy, které podle příslušné legislativy a  stanov vyža-
dovaly souhlas dozorčí rady, byly před přijetím příslušného 
rozhodnutí pečlivě posouzeny.

V  období mezi schůzemi byla dozorčí rada informována 
o důležitých a naléhavých záležitostech, a případně požádá-
na o souhlas. Kromě toho byli předseda dozorčí rady i ostatní 
členové průběžně informováni o  aktuálním vývoji obchodní 
činnosti a o důležitých obchodních případech.

Hospodářská situace společnosti byla při každém zase-
dání řešena na prvním místě. To se týkalo zejména vývoje 

obratu a  výsledků hospodářské činnosti, jakož i  běžných 
a  budoucích zakázek v  jednotlivých oblastech obchodní 
činnosti.

Na programu jednání dozorčí rady v roce 2021 byla dále 
tato zvláštní témata:

•	Plán investičního rozvoje pro následující rok a kon-
cepce investic pro další léta, včetně projektů vývoje 
a výzkumu realizovaných ve spolupráci s vědeckými 
pracovišti vysokých škol

•	Rostoucí ceny energií a dopady tzv. Green Dealu na 
aktivity společnosti

•	Opatření související s pandemií nemoci covid-19

•	Plynofikace šachtových pecí na D06

•	Optimalizace výrobkového sortimentu v  jednotlivých 
výrobních závodech

Kontrola závěrečných výkazů 

Roční účetní závěrka předložená představenstvem ke dni 31. 
prosince 2021 byla na základě dřívějšího rozhodnutí valné 
hromady ověřena firmou TOP AUDITING. Při kontrole bylo 
zjištěno dodržení všech příslušných zákonů. Auditor potvrdil 
účetní záznamy bez připomínek. Roční účetní závěrka spolu 
s výsledkem auditu byla předána všem členům dozorčí rady. 
Na základě provedeného šetření dozorčí rada tímto potvrzuje 
výsledek kontroly roční účetní závěrky, jakož i  představen-
stvem předložené zprávy o  situaci a  roční účetní výkazy 
k 31. 12. 2021 a  ty tímto nabývají platnosti. Dozorčí rada 
projednala a tímto schvaluje návrh členů představenstva na 
rozdělení zisku.

Dozorčí rada rovněž akceptovala zprávu představenstva 
o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 zákona 
o  obchodních korporacích. K  této zprávě nebyly vysloveny 
žádné námitky.

Roční účetní závěrka ke dni 31. prosince 2021 byla dozorčí 
radou přijata a je navržena valné hromadě ke schválení.

Zpráva dozorčí rady

Ing. Jindřich Tománek
člen dozorčí rady
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
akcionářům společnosti 

P-D Refractories CZ a.s., IČ: 163 43 409  
 

 

Výrok auditora 
 Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti P-D Refractories CZ a.s. (dále 
také „Účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z 
rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a 
přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2021, a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 
Účetní jednotce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. 
 
 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní 
jednotky P-D Refractories CZ a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními 
předpisy. 
 

Základ pro výrok 
 Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na Účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace 
odpovídá statutární orgán Účetní jednotky. 
 
 Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
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rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a 
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací. 
 
 Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokážeme posoudit, uvádíme, že 
- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 
závěrkou a 

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
 Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Účetní jednotce, k 
nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích 
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
 

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Účetní jednotky za účetní závěrku 
 Statutární orgán odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
 Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Účetní jednotky povinen posoudit, 
zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán 
plánuje zrušení Účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou 
možnost, než tak učinit. 
 Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Účetní jednotce odpovídá dozorčí 
rada. 
 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud 
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
 Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
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základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. 

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Účetní jednotky relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Účetní jednotky uvedl v příloze 
účetní závěrky. 

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k 
závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit 
v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud 
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou 
vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení. 

 
 Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, 
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 

V Brně dne 29. 4. 2022 
 
Ing. Štěpán Gregor 
Oprávnění KAČR č. 2136 
 
 
 
 
 
 

TOP AUDITING, s.r.o. 
Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47 

Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007 
Znalecká kancelář (MSp ČR 63/97-OOD) 
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Údaje uvedené v  této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a neexistují žádné podstatné okolnosti, které by mohly přesné a správné posouzení 
společnosti P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice ovlivnit.

Velké Opatovice 8. dubna 2022  

Čestné prohlášení

Ing. Jiří Kyncl
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2019 2020 2021

Netto turnover 1,491,444 1,438,051 1,601,183

Revenues 1,380,696 1,317,851 1,486,983

Export 1,239,473 1,119,755 1,243,042

Profit before taxation 46,822 18,084 50,776

Profit after taxation 38,490 13,655 40,916

Total assets 1,793,200 2,019,376 1,984,576

Inventory 715,266 749,572 691,108

Receivables 269,320 340,670 328,284

Basic capital 757,400 757,400 757,400

Owned capital 1,227,562 1,218,224 1,246,504

Credits 210,499 430,406 187,594

Employees 698 693 663

Realized investments (without subsidy influence) 184,047 192,894 73,355

Basic Data (Thousands of Czech crowns ,000´Kč)
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The Board of Directors of the Company is presenting the Annual Report 
immediately upon closing the economic year of 2021 with the aim and 
ambition to inform you, as objectively as possible, of the overall situation 
– with successes and individual problems – and all the substantial facts 
that accompanied us in the past year.

Similarly to 2020, the year of 2021 was exceptional and also unpredictable 
in terms of the history of not only the Company, but the entire world. The 
global economy and humankind as a whole suffered from other waves of 
the pandemic, the consequences of which have no parallel in the modern 
history of the world. The second, negative aspect of the green policy of 
the European Union related to uncontrollable growth of energy prices and 
subsequently of all other inputs influenced the second half of the year. 
The high inflation rate also leads to increased wage requirements of the 
employees. Another considerable issue that our Company had to deal 
with, as many other companies, was the dismal situation on the labour 
market. We were forced to partially limit our production due to the lack of 
employees. At the end of the year, we had to deactivate one of the four 
shaft furnaces at Division 02.

Unfortunately, even today, at the end of February 2022, we cannot state 
that the conditions for doing business have improved; quite the contrary. 
Despite that and unlike other fatally affected industries, our Company 
did not suffer any substantial damage and we have seen an increase 
in the turnover as well as a considerable increase in the profit despite 
the significant increase of input prices. In spite of the problems, the 
Company maintained the necessary employment rate and concluded a 
collective agreement with the union organisations with advantages for 
employee wages – namely for those who work in multishift operations. 
Our Company also maintained its sound offer of business opportunities 
for hundreds of partner entities and showed stability, prosperity and 
improving liquidity throughout the year.

In the assessed year of 2021, we also devoted a lot of effort to make 
sure that the dangerous virus does not affect any of our workstations 
to a large extent. We adjusted the organisation of employee movement 
between shifts and minimised their mutual contacts. We applied all the 
available technical resources for entering our premises to eliminate 
any potential spread among the employees and we also restricted the 
number of visitors to cases essential for our activity. In compliance with 
the government regulations, we consistently tested employees and, when 
required, other persons providing essential services on our premises. 

The battle with the malicious and invisible adversary is not over yet, but I 
believe that we will stand the test in the upcoming period as well. 

The year of 2021 is over. All of its quantifiable facts and results have been 
properly reported, have undergone an independent audit and have been 
pre-approved by the Company’s bodies. We will inform our shareholders 
of the results at the General Meeting planned for 18 May 2022.

At the Meeting, we will be able to state with satisfaction that we have 
managed the economic year of 2021 quite well despite all the difficulties. 
In terms of the achieved turnover, economic result, development in equity 
and other indicators, we achieved better results than in the prior year. 
The sales increased by 12.8% year-on-year, the net turnover exceeded 
CZK 1.6 billion, and the profit after taxation in the amount of CZK 40.9 

million exceeded the plan by CZK 10.8 million. The Company managed to 
reduce the stock volume by more than CZK 58 million and total liabilities 
by more than CZK 82 million. I must point out that we managed to reduce 
the overall need for foreign resources when compared with the previous 
period. I especially appreciate that we have been able to start a system 
of cost-saving measures necessary in response to the uncontrollable 
increase in input prices.

Our business plan for the commenced year of 2022 is quite ambitious. We 
anticipate sales in the volume of CZK 1.628 billion and profit after taxation 
in the amount of CZK 32.9 million. This plan is demanding in view of the 
recent events, but we believe in its feasibility. The COVID-19 situation is on 
a decline, but a much bigger threat is now in place: the unprecedented war 
conflict between Russia and Ukraine. At the time this text is being written, 
it is not possible to foresee the consequences of the war conflict or the 
mutual sanctions that the Russian aggression towards Ukraine will bring. 
We do not know what the gas prices will be and whether its supply will 
be restricted or not. It is obvious that trade with Russia will be restricted 
and in this context it is good that this territory has not been crucial for our 
Company. However, we must put pressure on the prices of all our suppliers. 
First of all, we have to manage our fight with inflation in the industry, with 
COVID-19, and also deal with the difficult conditions in logistics. 

We are planning to activate and intensify the activity of our sales team 
even more. The production divisions will focus on types of products and 
productions that have verifiably and sufficiently high cover contributions. 
At the same time, we have to stimulate them more consistently to savings 
in all types of costs. We have to be consistent in the use of instruments of 
personal material engagement of the employees to make them as efficient 
as possible in the process of increasing labour productivity. Systemic work 
with people, their purposeful management, leadership, education and 
training must be reinforced. Also, the provision of good working conditions 
and above all labour safety in our demanding production processes must 
be the standard. It is important to form a creative and active atmosphere 
at all workstations. 

We are facing important challenges in focusing our research and 
development activity on products with lower energy consumption. We also 
want to pay more attention to introducing further robotisation of all our 
productions that permit it. Automation and modernisation of machines and 
equipment in all production divisions continues to be the current topic.

In cooperation within our multinational group of manufacturers of 
refractory ceramics, namely our affiliates in Bochum and Wetro, we want 
to maintain and strengthen our position on global markets in the field of 
metallurgy, aluminium industry, glass industry, building industry, cement 
works and other consumer industries. Our effort and objective are to 
continue in our positive and successful trend and to completely fulfil the 
expectations of our shareholders, business partners and other entities, as 
well as our employees.

I believe that the economic year of 2022 will be successful thanks to 
our joint efforts in the technical departments of the Company and in 
cooperation with the work teams of all our divisions.

Jiří Kyncl
Chairman of the Board of Directors

Dear Shareholders, Dear Business Partners, Dear Readers of this Annual Report,
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In 1852, the right to mine fireclay mudstone in the Březina basin was 
granted, and it later became the basic raw material for the manufacture 
of fireclay products in Velké Opatovice. (Today, there is only one mining 
operation in the Company, the Březinka mine and quarry, which opened 
in 1961).

In the course of time, the right was acquired by a company owned by 
Mr. Messner and Pohl, who also financed the construction of a fireclay 
factory in Velké Opatovice, and in 1892, they started the production of 
fireclay bricks used mostly in the Ostrava iron works.

The factory gradually expanded and after the general overhaul in 
1958–60, it received its current look of “Stará šamotka”. 

In 1960-65, a new plant called “Nová šamotka” was built and completed 
the look of the Velké Opatovice premises.

The Company expanded to Svitavy thanks to the construction of a 
silica production plant in 1981-85. The premises of the silica plant 
also include the engineering part of the Company that is in charge of 
maintenance and repairs in the entire Company and provides workshop 
production of moulds for the production of refractory materials, both for 
the Company’s own divisions, and for the affiliated companies of the P-D 
Group in Germany, or for other interested parties.

The internal organisational structure of the Company and its relations 
to higher units also developed. In the post-war history, after 1 January 
1950, the Company was at first a national company, then a state-owned 
company, and in the end, a joint-stock company, the Moravian Fireclay 
and Shale Works, called “P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice” from 
2002. 

The Company was privatised in the coupon privatisation. At the end of 
2000, P-D Glas-und Feuerfestwerke Wetro GmbH purchased majority of 
the Company’s shares. At present, our Company, P-D Refractories CZ 
a.s., is a member of a multinational group of manufacturers of refractory 
products, P-D Refractories, operating within the Preiss-Daimler Group, 
which develops its business activities also in other areas.

At present, the basic production units of the division are in Velké 
Opatovice (Stará and Nová šamotka), Svitavy (Dinaska), Březina (Anna 
baking) and Březinka (Mining). The 15th of October 2009 was a 
historical day as it marked the end of mining at Březinka after 157 
years. The Company continues mining at a quarry in the same location. 
The divisions producing refractory material include two other units 
with a different programme: the Service engineering division, and the 
Landfill division that provides communal waste storage services to the 
surrounding towns and municipalities, as well as to some companies in 
the region, in the mined area. 

Company History
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The assessed year 2020 did not bring any changes in the 
ownership structure of the Company. There was a  slight 
increase in the acquisition of shares from minor shareholders 
by the major shareholder. As of 31 December 2020, P-D 
Industrigesellschaft mbH Wilsdruff thus owns a  total of 
657,276 shares, i.e. 86.78%, and the second substantial 
owner, MSLZ Property s.r.o. Prague 9, owns 76,483 securities 
of the Company, i.e. 10.10%; the remaining part, as the 
remains of the original coupon privatization of the former 
state-owned company Moravian Fireclay and Shale Works, 
is distributed among 336 shareholders, In total, 757,400 
registered shares are emitted, issued in certificates and their 
nominal value equals 1,000 CZK/piece.

The organisational structure of the P-D Group remained 
the same in the course of 2020. P-D Management Holding 
GmbH continues to be the ultimate ownership entity of the 
Group; however, in relation to the passing of Mr. Heinz-Jürgen 
Preiss-Daimler, the Chairman of the Supervisory Board, the 
Group no longer has seven individual owners, but six, and 
84% belongs to the Preiss-Daimler family. It further holds 
true that the company P-D Industriegesellschaft mbH, one of 
the internal organizational units of which is the cooperating 
refractory producer – the plant Puschwitz - Wetro, holds 
shares in our Company. The company P-D Refractories 
GmbH, based in Bochum, is another cooperating entity in the 
refractory division of the group.

Factual cooperation with a  subsequent performance, i.e. 
invoiced supplies of goods or services, was happening 
traditionally with the aforementioned manufacturers of 
refractory products and furthermore, with the holding company 
P-D Management Industries Technologies GmbH Wilsdruff 
that is a  consolidation centre of the Group and provides 
us with services in the areas of marketing, consultancy, IT 
including server management, and others.

Our Company still owns a 50% share in the subsidiary P-D 
Kremen d.d.o. in Slovenia.

The subsidiary was only slightly affected by the global crisis 
in 2020 – it reached receipts in the amount of EUR 1,408 
thousand, which is a 16% decrease against the previous year, 
and the final profit after taxation in the amount of EUR 36.3 
thousand represents a year-on-year index of 38%.

The second ownership participation of our joint-stock 
company - Izoker s.r.o., where our share amounts to full 

100%, was a  dysfunctional company also in 2020, did 
not generate any costs and revenues, and remains only 
a registered entity for any future business plans and needs.

Detailed information about all the relations between the 
related entities in the P-D Group is provided in the respective 
report, included in another part of this Annual Report. 

The passing of Mr. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, the Chairman 
of the Supervisory Board for many years, marked the staffing 
of the Company’s authorities. Mr. Stefan Preiss-Daimler was 
elected the new Chairman of the Supervisory Board, leaving 
his position in the Board of Directors as of 30 April 2020; the 
current Vice-Chairman of the Supervisory Board, Mr. Jan-
Carsten Ihle was appointed for the following four-year term. 
Jindřich Tománek was a  member of the Supervisory Board 
for the entire year of 2020. When the office of Mr. Stefan 
Preiss-Daimler became vacant, the Company did not appoint 
the fifth member of the Board of Directors but amended its 
Articles of Association and reduced the number of members 
of the Board of Directors to four. The members of the Board 
of Directors in 2020 were Mr. Martin Liebl, Mr. Christian 
Wasmuht, Mr. Stanislav Dvořák and Mr. Johannes Mahr. The 
following change took place as of 1 February 2021 when 
newly appointed Mr. Jiří Kyncl replaced Mr. Liebl in the office 
of the Chairman of the Board of Directors.

The area of human resources has been a  stable topic in 
recent years. The average number of employees was 695 
people, out of which 102 were white-collar employees and 
593 workers, however, the production occupancy required 
hiring ten agency workers on average. The year-on-year index 
of average employee earnings (excluding managers’ salaries) 
reached the value of 98%. There was a  factual decrease in 
the average earnings of regular employees. Last year was 
affected by the COVID-19 pandemic, not only in human 
resources. The Company introduced a series of measures to 
minimise the spread of the disease, including the provision 
and distribution of face masks and disinfectants among 
employees, installation of frames for body temperature 
checks, stricter rules for employee catering, and so on. The 
direct impact of employee absence due to COVID-19 on the 
Company can be seen in the increased sickness rate when 
the rate of sick leave in the total working hours fund in the 
amount of 8.9% in 2019 increased to 11.37% in 2020. 
Quarantine as such, the vast majority of which is presumed 
to be ordered due to COVID-19, only represented 3% of the 
total sickness rate.

1. Financial, Organizational and HR Area
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2. Production and Sales Area

The entire business year of 2021 developed quite differently. 
At the beginning of the year, the order situation was at an 
average level, namely in the area of silica, but there was a 
considerable improvement starting in Q2.

Fireclay Stones

In 2021, the Company managed to maintain an elevated level 
of production of fireclay and high-alumina stones. 

A total of 40,010 tonnes of fireclay material was manufactured 
and delivered, which means an increase by 11% against the 
previous year. The sale of sillimanite material reached a 
volume of 3,729 tonnes, once again, a significant increase 
by 113%.

The important orders were mostly implemented in the field of 
metallurgy, glass industry and aluminium industry. Namely in 
the latter industry we have proven that we are a global leader 
thanks to the order for EGA, and this fact should bring more 
customers in the field of anode furnaces for the production 
of aluminium. We have succeeded thanks to the high and 
stable quality, operability in managing large-scale orders and 
competitive price.

The 13% increase in stove fireclay confirmed our dominant 
position on the Czech market and the continuing expansion 
on the foreign market, namely Germany and Austria.

Magnetite Stones

The long-term decrease in this product range given by 
the energy policy of European countries stopped in 2020. 
It was followed with a gradual increase in deliveries that 
represented 163% in 2021 compared to the previous year. 

The use of magnetite stones in slow heat release 
appliances is expanding thanks to its use as a short-term 
source for excess electric energy created from renewable 
resources.

The application of magnetite stones is expanding into the 
construction of fireplaces for obtaining and using secondary 
heat.

Silica Stones

Division 03 Dinaska manufactured both silica stones and 
ceramic chimney liners during last year.

The expansion of silica deliveries for the glass industry is 
important; in cooperation with our German colleagues, we 
have expanded the customer spectrum to France, Japan and 
China. This partially compensated the stoppage of the order 
for the Japanese NSC, which we lost due to price reasons to 
Chinese competition. The total volume of deliveries of silica 
material reached 81% in comparison with 2020.

Ceramic Chimney Liners

We can state that the market is currently stabilised. We 
have prepared a strategy for a fundamental expansion to 
new European markets and for increasing our share on 
the main market: Poland. The automation and robotisation 
of the production line had an incredibly positive effect on 
the production of ceramic chimney liners as it increased 
productivity, while reducing low-quality production.

Baked Shale

The increase in the production (including own consumption) 
by 13% and sales by 18% is a continuation of the recently 
set trend.

The strategic importance of our own source of this basic 
material for the production of fireclay stones is a key factor 
that helps maintain the competitiveness of the final products.

The continuing modernisation of the shaft furnaces for baking 
shale is not only an important contribution to ecology, but it 
also improves the quality of products thanks to the automated 
furnace heating control system.

Other Products

The sale of fireclay and silica mortar has not reached the 
level of previous years because there was not any significant 
order in the coking industry, which is related to the delivery 
of mortar in the volume of thousands of tonnes. However, 
the Company won such orders for the following year, for 
customers from Taiwan and South Korea.
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In 2021, or at the beginning of January 2022, the second supervisory 
QMS audit under CSN EN ISO 9001:2016 took place, including 
supervision over the production of ceramic chimney liners (certificate of 
conformity of production 1020-CPR-030057906) according to CSN EN 
1457:1 and 2/2012). Both audits were successfully completed without 
any non-compliance or serious findings. In November this year, a QMS 
re-certification audit will take place.

The statutory product certification under Government Regulation No. 
163/2002 Coll. is ongoing and it confirms that the products introduced 
to the market meet the requirements of the Government Regulation and 
correspond with the prescribed technical documentation.

In 2021, there were four customer audits, out of which two were 
questionnaire surveys and two were detailed on-site audits: by 
Riedhammer and Rio Tinto Aluminium Pechiney.

Out of the twelve set IMS objectives for 2021, we completely fulfilled 
seven, two were met partially (resolved parameters of glass silica and 
winning 50 new customers) and three were not met (the scrape rate 
of ceramic chimney liners, establishment of the “professional technical 
service” department and the previously mentioned economic result for 
2021).

The internal costs of non-compliant products (rejects) considerably 
decreased when compared with 2020, with an index of 21/20: 0.85, and 
they represent 1.73% of the turnover of the Company (2020: 2.11%).

Last year, we registered four sales returns and one complaint (3x silica, 
1x shale and 1x clay) and only 9 complaints about ceramic chimney 
liners, mostly damaged during transport. In 2020, there was a total of 
9 sales returns, 6 complaints and 31 sales returns of ceramic chimney 
liners. The payment for sales returns in 2021 amounted to CZK 156 
thousand, including ceramic chimney liners. 

In 2021, the number of acceptance procedures was influenced by the 
global COVID-19 situation. Some of the acceptance procedures were 
resolved by issuing QM documents to the orders. During the year, we 
also started to offer witness inspections performed remotely via TEAMS, 
using the special RealWear goggles, which was especially appreciated by 
customers from remote destinations. All the other physical acceptance 
procedures took place without any issues and our products maintain an 
exceptionally good standard, also appreciated by customers. 

The image of the deliveries of our ceramic chimney liners increased 
considerably thanks to the transfer of most of the production to the 
robotic production line at Division 03.

3. Integrated Management System (IMS) – Quality Management System (QMS) – for 2021

The department of Technological Progress and Development (TPD) is an 
essential part of the Company as it represents a contact point between 
the Sales Department and the production divisions. The Sales Department 
informs of the customer requirements that become the subject matters of 
the development tasks. The production divisions considerably participate 
in testing new material and cooperate in the introduction of new or 
modified quantities into the production assortment. The TPD employees 
also work as technical support within communication with customers; 
they present the results of their work at domestic and international 
conferences or fairs. However, this activity was considerably reduced last 
year due to the COVID-19 measures and most activities moved into the 
virtual sphere.

The COVID-19 measures did not disrupt the development work very 
much. In 2021, the Department mostly focused on the development 
of insulation material, both silica and lightweight fireclay, pressed and 
cast. In the spirit of circular economy, a part of the work focused on an 
increased use of discards from the production of silica, and it was found 
out that they can be safely apply in the lightweight material. The second 
important area is the project on the development of wet acid-resistant 
mortar that can be delivered both in standard buckets and fine-grained 
filled in cartridges.

Last year, the Department continued to resolve two projects funded 
by public resources: within the TREND competition of the Czech 

Technological Agency. The first project deals with innovation of the 
ceramic chimney liner joint, with the aim to increase tightness of the 
chimney system, namely in the condensing type of combustion, and to 
eliminate the effect of the worker’s skillfulness in assembling chimney 
systems. The designed system of the ceramic chimney liner joint should 
meet the W3G classification. 

The second project examines fireclay material with cementless bond of 
the sol-gel type. During this second year of the project, the work gradually 
moved from the laboratories of the cooperating Faculty of Chemistry 
of the Brno University of Technology into the operating conditions of 
the Company and there were several tests with the aim to map the 
possibilities of transferring the laboratory results into real conditions. 

The sharp increase in the cost of electricity, natural gas and emission 
permits has increased the intensity of the question on how to deal with 
the situation knowing that the pressure on energy savings and “greener” 
production will continue to grow as the deadline for carbon-neutral 
Europe is approaching. Therefore, attention is now also focused on the 
possibility to reduce the energy demands of the production. One of the 
first steps is material innovation, which means that the Department must 
prepare new projects focusing on the issue. It is clear that this trend will 
continue.

4. Technological Progress and Development
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The average physical number of insured employees in the company for 
the prior period was 665.

Illness or injury led to the following sick leaves (details are given in the 
number of newly reported cases and in calendar days):

Number of cases of sick leave
 in total 487
Of which:
Due to illness  410
Due to other injuries  43
Due to occupational injury  34

Number of calendar days of sick leave
 in total 22,429
Of which:
Due to illness  17,840
Due to other injuries  2,801
Due to occupational injuries  1,788

5. The Area of Occupational Safety and Health

The overview implies a lower number of occupational injuries when com-
pared with the previous year (from 37 to 34).

Sources and causes of occupational injuries (in order by frequency):

•	 straining during physical activity

•	 manipulation with and subsequent injury caused by a burden; hit by 
an object

•	 a fall while walking on a plane surface/sloping surface, stairs, a fall 
when manipulating a burden, a truck

•	 cut by a tool when handling the tool

•	 a fall into a dip, a fall from a vehicle

The assessment of the sources and causes of accidents at work implies 
that the cases of strained backs and joints during employees’ physical 
load are increasing.

All the cases were examined, remedial measures to prevent recurrence 
of such injuries were accepted, and injured employees were indemnified.
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The environment is an integral part of the company practice. Every year, 
state administration authorities receive reports on the fulfilment of the 
terms and conditions of integrated permissions for the premises of Velké 
Opatovice, Dinaska Svitavy, Pálení Anna, the closed Březinka I dump site 
and the active Březinka II dump site.

In 2021, the Company produced a total of 2,997 tonnes of waste, out of 
which 286 tonnes was hazardous waste. The total of 426 tons of waste 
has been disposed of to be recycled. The category “O” waste is stored 
in the Březinka II dump site, category “N” waste and waste for recycling 
are handed over to authorised companies. Since the quantity of the 
waste depends on the number of orders, the best indicator is the specific 
waste production, i.e., the number of kilograms of waste produced per 
tonne of products. In 2021, the specific production of waste was 22.42 
kg per tonne of products. Recycling paper and plastic packaging is 
also desirable both from the corporate and social aspects. In 2021, the 
Company handed over a total of 29.6 tonnes of paper and 54 tonnes of 
plastic packaging for recycling in 2021.

Similarly to previous years, the groundwater was pumped from its 
own source for the areas in Velké Opatovice and Březina. A part of the 
underground water is treated for drinking water. Other divisions are 
supplied with drinking water from a public network. The consumption of 
underground water from the HG-11 well was 172,694 m3 in 2021, out 
of which 159,741 m3 of water was taken for industrial use, and a total 
of 12,953 m3 of underground water was treated for potable purposes. 
At present, the joint-stock company operates 
several wastewater-cleaning facilities. 
The total of 133 thousand m3 of 
wastewater was disposed in 
2021. The total of 248 

6. Environmental Protection

thousand m3 of mine water was disposed from the former mining 
operations in Hřebeč and Nová Ves after aeration and sedimentation. 

In 2021, twenty-four emission measurements of air-polluting sources 
were taken. The measurements were performed by an authorised 
company and all the results were below the limit values; the prescribed 
limits were not exceeded. In 2021, the Company purchased 2,298 
emission permits.

In 2021, the total of 41.483 thousand tonnes of a category “O” waste 
was received to a waste dumping ground Březinka II. The vast majority 
of wastes received consisted of municipal waste and the category 
“O” waste from companies (76.96%), the rest of it was the waste to 
technically support the waste dumping ground (23.04%). Landfill gas is 
extracted from waste dumping ground Březinka I and II and delivered to 
cogeneration units. The total of 2.333 MWh of electricity were produced 
and delivered to the network in 2021. The waste heat from cogeneration 
units is used for drying clay or sand, and partly for heating the treated 
landfill water to improve the quality of the water treatment process. 

In 2021, the new Act No. 541/2020 Coll., On Wastes, came into force 
and its legislative requirements were implemented into the corporate 
practice during the year. In the following period, the Company will have 
to seek new waste consumers who will offer better price conditions, 
which will help us reduce the costs of disposal of wastes produced in 
the Company.
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After the two previous, extraordinarily successful years, during which we 
implemented investments in the record-breaking amount of CZK 184 
million in 2019 and almost CZK 193 million in 2020, we returned to a 
lower volume of investment costs in the assessed year. However, we can 
still say that the year of 2021 was rich in investments.

The total volume of reported investments was:
•	 Acquisition of tangible assets . . . . . . . . CZK 29,869 thousand
•	 Acquisition of moulds with subsequent activation CZK 43,486 thousand
•	 Total investments without donations  . . . . CZK 73,355 thousand

The 2021 investment plan 
mostly included projects 
that had been suspended 
in the previous years due 
to COVID-19. The Board 
of Directors submitted a 
plan of investment events 
exceeding CZK 1 million 
and it was approved by 
the Supervisory Board in 
December 2020. Some 
investment events had to 
be extended into 2022 due 
to supplier deadlines

The most important event in 2021 was the second stage of the dosage 
of low-component additives with total costs in the amount of 

CZK 16.5 million. This investment followed the first stage 
of dosing low-component additives, which was put into 

operation in 2018 and during which the dosage of 
minority additives from four input storage tanks 

into four edge mills was automated. The second 
stage expanded the option of dosing minority 

additives from a total of nine input storage 
tanks, filled with material from big bags, 

into eight edge mills. At present, one 
operator in the control room can control 

the weighing of majority additives from 
concrete silos, minority additives 
from the new storage tanks and the 
edge mills. Besides savings in the 
production workers, this investment 
will also save the costs of input 

material and improve the quality of final 
products. The investment was completed 

in February 2022, when it was handed 
over to a test run.

In addition to the previously mentioned projects, 
we also implemented many smaller investment 

projects with the costs of up to CZK 1 million as well 
as reconstructions of the existing equipment that are 

approved by the Board of Directors of the Company. 

These include, for example:

•	Weighing	line

•	Almig	compressor

•	Ultrasound	device

•	Modelling	milling	machine

•	RVI	fan

•	Service	platform

•	Tractor	chipper

•	Cooling	the	working	spaces	in	the	production	halls

In terms of resources for funding investments, the Company had enough 
own resources, just like in previous years, which mostly included 
depreciation in the amount of approx. CZK 122 million and undistributed 
profit from previous years. No new investment loans were taken, also 
with regard to the lower scope of investments, and the loan for the 
reconstruction of the tunnel furnace arrange din 2020 was used up in 
2021.

The investments were financially supported by a subsidy for the 
reconstruction of the shaft furnaces in the amount of almost CZK 6.6 
million from the European funds for regional development, within the 
Enterprise and Innovation for Competitiveness Operational Programme 
announced by the Czech Ministry of Industry and Trade.

Besides the investment acquisition of assets, the Company used the form 
of leasing for replacing its fleet of fork-lift trucks and for the acquisition 
of two machining centres – a total of CZK 13.7 million.

On the other hand, the volume of paid leasing instalments in 2021 was 
CZK 12 million.

Apart from the investment tasks related to the renewal of tangible 
assets, the Technical Division also keeps them in an operable condition. 
In addition to the activity of the Company’s own workers in repair and 
maintenance, we purchased services related to repairs in the amount of 
CZK 32 million.

7. Technical Investment Development Area

The list of investments approved for 2021 (above CZK 1 million):

1. Dosage of low-component additives – Stage II (Division 02 – Nová šamotka) – completion in 2022

2. Working material line preparation (Division 03 – Dinaska)

3. CNC machining centre – 2 units (Division 04 – Service)

4. Dump site – cartridge no. 7 (Division 05 – Dump Site)

5. Laboratory appliances (Department 07 – Trade)

6. Warehouse for large-volume material (Division 02 – Nová šamotka) – completion in 2022

7. Laser scanner (Division 04 – Service)
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In terms of the economic and financial situation of the Company, the year 
of 2021 can be evaluated as one of the extraordinarily successful years, 
and yet not quite hassle-free.

The impact of the COVID-19 pandemic continues to affect economies, 
but more as a secondary effect in the form of complications in transport 
and postponements in the performance of some sales orders. None of 
our production divisions had to suspend or restrict production during the 
year due to the pandemic.

Despite the overall decline in production in technical units to 89.62% 
of the previous year, there were considerable increases in insulation 
material by 22.25% and heat-accumulating magnetite shaped bricks by 
17.70%. When compared with the previous year, the sale of technical 
units registered an increase by 9.31%, with considerable increases in 
almost all product groups. Decline was registered in insulation material 
(by 7.52%) and namely in the sale of silica stones by 22.92%.

The aforesaid increase in the sales in technical units, as well as the 
effort to increase the sale prices of refractory materials had a positive 
effect on the year-on-year increase in net turnover by CZK 163,132,000 
(11.34%). The receipts from sold products and services in the amount of 
CZK 1,486,983,000 indicated increases in the sales of technical units 
and in the sale prices with an overall year-on-year increase by 12.83%. 
The exchange rate of CZK to EUR gradually strengthened during 2021. 
The exchange rate was 26.245 CZK/EUR at the beginning of 2021 and 
24.860 CZK/EUR at the end of the year. The development of the exchange 
rate was not favourable for the Company considering the fact that the 
export in the assessed year represents about 82.94% of the receipts from 
products and services.

The individual product range groups participated in the total 
annual turnover as follows:

Fire-clay stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.64 %
Silica stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.52 %
Ceramic chimney pipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.89 %
Heat-accumulating magnetite shaped bricks . . . . . . . . . 6.69 %
Non-shaped refractories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 %
Raw material – clays and baked shale . . . . . . . . . . . . . 4.06 %
Moulds for external businesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.85 %
Goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78 %
Other, including services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.67 %

The inventory had a positive effect on the net turnover in terms of liquidity. 
The stocks of work in progress, semi-finished products and finished products 
decreased during the calendar year by CZK 10,320,000. The activation of 
material and fixed assets created by own activity was considerably lower 
than in previous years, CZK 15,511,000 (year-on-year decrease by 56.79%). 
In this case, activation mostly includes the value of excavated clay.

About one third of other operating revenues, amounting to CZK 
57,189,000, consisted of traditional fees collected for waste storage at 
the dump site (but they are also included in the costs as fees paid to the 
customs reciprocally). More than a half consisted of operating subsidies 
received namely for CO2 permits, or subsidies for development projects 
or from labour offices.

8. Economic and Financial Area

In the area of the economic result, there is an exchange rate profit on 
the revenue side in the amount of CZK 33,912,000 and revenues from 
financial hedging derivative instruments of CZK 12,785,000. 

As to the cost items, the material costs registered a decrease by 2.60% 
when compared with the previous year. The situation in energy costs is 
completely different (both natural gas and electricity) where there has 
been a significant increase in the past three months, so this cost item 
increased by 38.78% in year-on-year comparison despite a series of 
implemented austerity measures (by CZK 45,959,000 ).

An increase of 14.52% was reported in purchased services. This increase 
mostly consisted in transportation costs (deliveries to further destinations 
and above all the increase in prices for all means of transport due to the 
pandemic). The increased production of moulds carried along an increased 
share of costs of external services related to their production (by CZK 
9,138,000). On the other hand, the costs of repairs of fixed tangible assets 
decreased by CZK 3,105,000 and the costs of financial lease of fixed 
tangible assets (CNC machines and fork-lift trucks) by CZK 6,299,000.

There was a year-on-year decrease in personnel costs, which amounted 
to CZK 401,943,000, 3.39 % less than in 2020. This development 
is mostly related to the reduced number of employees; their average 
converted number was 663 people; the blue-collar category went down 
by 30 employees. Despite such a considerable reduction in the number 
of employees, the overtime rate reached almost the same level as in the 
previous year, 3.06% of the total working hours fund. This positive trend 
is a consequence of the continuous effort to increase labour productivity 
in a non-investment way; however, the Company is aware of the situation 
that robotization of another part of the production process will be 
inevitable in the near future due to the considerable volume of physically 
demanding work. The working hours consumption was also reduced by 
the considerable reduction in the services of agency workers throughout 
the entire period of 2021.

The personnel costs are related to the sickness rate, including quarantine 
and taking care of family members. It reached the historically highest 
level of 12.67% due to COVID-19 in the assessed year (it was 11.37% 
in the previous year).

In 2021, the development of average earnings defined in the collective 
agreement concluded for the period of 2019-2023 was monitored 
continuously in cooperation with all trade union organisations. This 
sensitive indicator with an amount of CZK 34,140 per month represents 
a year-on-year increase by 2.26%. Considering the decrease by 1.93% 
in comparison with 2020 and 2019 and in terms of the inflation rate, 
which reached double-digit values towards the end of the year, measures 
to increase wages above the framework arranged in the collective 
agreement will have to be taken to ensure stabilisation of key employee 
professions.

The costs in tangible assets depreciation increased. Book value write-
downs in the amount of CZK 122,272,000 represent 121.42% of the 
last year’s level. Almost the entire increase in this cost category of CZK 
21,573,000 is represented by depreciation of moulds for the production 
of shaped refractory material.
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The trend in the accounting adjustments of unusable and difficult-to-
sell stock of finished products continued; they were increased by CZK 
7,669,000 so the total amount was CZK 23,921,000 as of the end of the 
year. We can state that the value of finished production with a turnover 
period exceeding one year as of the date of the annual financial statement 
is 100% covered by the adjustment.

Due to the depreciation of irrecoverable debts, the nominal value of which 
had been adjusted in the prior accounting periods, the adjustments in 
the amount of CZK 6,360,000 were accounted in parallel with the debt 
write-off. The value of adjustments to claims not yet time-barred is CZK 
12,504,000. Receivables with maturity exceeded by more than 365 days 
are 100% covered by adjustments. On the contrary, adjustments in the 
amount of 20% of the nominal value of receivables that are 180 days 
after maturity were created.

The important items in other operating costs include the residual cost 
in the sale of material - pallets (packaging), invoiced with products 
(CZK 21,609,000), then collected and paid fees for waste storage at 
the communal waste dump site (CZK 18,843,000), consumed CO2 
permits (CZK 28,296,000). A significant increase in the purchase price 
for this cost item was registered during the year: from about EUR 33 
per CO2 permit at the beginning of the year to almost EUR 80 at the 
end of the year. The price changed mostly due to the reduction in the 
number of allocated EU state permits and speculative purchases of 
the permits by some market participants. The demand outweighed the 
supply considerably. The reduced number of permits assigned by the 
state no longer cover our annual consumption in full scope. Therefore, 
we will be forced to purchase some permits in the future years. The 
considerable permit price increase may be a threat to the economy of our 

Company (by reducing the competitive advantage among global refractory 
manufacturers).

Also, there was a significant increase in provisioning (CZK 16,867,000). 
The creation of legal provisions related to the exploitation and reclamation 
activity represents CZK 5,140,000. Other accounting provisions are in 
the amount of CZK 11,727,000. This amount then mostly includes the 
provision for unused paid time off from prior years.

In the area of financial costs, the exchange rate loss is a decisive item 
(CZK 29,871,000), whether occurring during the year or from evaluation 
of assets and liabilities as of the date of the annual financial statement.

In the end, the profit and loss statement for 2021 showed profit before 
taxation in the amount of CZK 50,776,000. After accounting operations 
related to the preparation of the corporate income tax and the deferred 
tax assessment in the total amount of CZK 9,860,000, the profit to be 
distributed amounts to CZK 40,916,000. With respect to external factors 
that influenced the achieved economic result, we can state that it was a 
remarkably successful year.

This situation also had a positive effect on the EBITDA indicators, the 
value of which in the amount of CZK 177,971,000 represents 142.85% 
in the year-on-year comparison. Naturally, this indicator was also 
influenced positively by the depreciation of fixed assets.

The assessed year was also exceptional in some parameters depicted in 
the balance sheet as of 31 December 2021. It is a matter of perspective 
whether the changes in the individual categories of assets and their 
coverage, as well as the ratio of equity to foreign capital are positive or not.
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When compared with the previous year, there was a substantial decrease 
in expenses for the acquisition of fixed tangible and intangible assets. This 
area is analysed in a separate, preceding chapter of the Annual Report. 
Therefore, only some basic data are presented here. 

For the first time in history of the fixed tangible assets, the Company 
purchased emission permits. We purchased 2,298 EUA in the total value 
of CZK 3,810,000. We were assigned 20,302 EUA in the amount of CZK 
37,490,000 for the period of 2021. The permit balance decreased from 
28,354 EUA as of 01/01/2021 to 26,219 EUA, i.e., by 2,135 emission 
permits. Their average price, however, increased by 90.84%.

The amount of CZK 29,869,000 documents a considerable decrease in 
the tangible investment expenses, which is the value of invested money. 
The amount of CZK 43,486 thousand then represents the value of short-
term and long-term moulds acquired in own account.

The financial fixed assets express the ownership interest in subsidiaries 
where not much changed, except for the revaluation of the investment at 
the exchange rate as of the end of the accounting period.

The current assets of the Company remained almost at the same level 
as in the prior period. There were some considerable changes, but in the 
individual categories.

The significant decrease in the stock is positive (by CZK 58,464,000), 
namely in the stock of finished products. A lot of attention was paid to 
this asset category during the entire accounting period. The stock of 
finished products with limited sale options were identified and criteria for 
managing such stock were defined – its reuse in the production process, 
sale at reduced price, creation of adjustments to the stock.

The reduction in the value of receivables by CZK 12,386,000 was another 
positive effect on liquidity. Probably the most important factor in this asset 
category was the decrease in receivables from group companies, which 
reached the value of CZK 79,093,000 at the end of the accounting period.

The unusually high amount of cash in banks (CZK 137,476,000) mostly 
represents statutory provisions on financial accounts for redevelopment 
and reclamation of land affected by mining, elimination of mining damage 
and redevelopment of the communal dump site in the total amount of CZK 
57,381,000. The remaining amount represents free funds on the financial 
accounts of the Company that are related to the high amount of received 
advance payments at the end of the year from our consumers for orders, 
the implementation of which will be provided by other companies in the 
Group during the following period. 

The decrease in the fixed assets, inventory and receivables resulted in 
an overall decrease in the balance of the Company by CZK 34,800,000.
On the liability side, this decrease was reflected in the reduction in foreign 
sources, namely in liabilities towards credit institutions.

The share capital remained unchanged; it is at the value of CZK 757.4 
million. The equity was also positively influenced by the profit of the 
current and prior years, as well as the positive balance in the creation 
and use of the provision fund. The equity reducing factor is the differences 
in property revaluation (revaluation of the ownership interest in the 
subsidiary and financial derivatives, both in relation to the exchange rate 
as of 31 December 2021).

Dividends were paid to shareholders in 2021, in the amount of CZK 17 
per share, with a total amount of CZK 12,876,000.

At the end of the assessed year, the Company’s equity amounted to CZK 
1,247,000,000 which represents an internal value per share of CZK 
1,645.77, with an issue of 757,400 shares.

In foreign resources, the statutory provisions for the dump site and mining 
increased by CZK 5,193,000 and the provisions for known mandatory 
expenses transferred from the current to the following year represent 
CZK 20,890,000.

Bank loans represented an important source for property coverage. Our 
traditional cooperation with Komerční banka and ČSOB continued during 
the year. UniCredit Bank became the third pillar with a higher credit line.

As for the structure of all loans, the balances of the investment loans 
were CZK 129,623,000 as of the end of the year. Instalments planned 
within one year, however, are included among short-term payments in 
the balance sheet. Short-term loans in the form of overdraft protection 
or revolving loans were used in the amount of CZK 57,971,000 as of 
31 December 2021. During the accounting period, the use of loans 
decreased by the record-breaking amount of CZK 242,812,000, which 
had a significant effect on the improvement of the liquidity indicators of 
the Company. Negotiations with the individual banks on restructuring the 
credit portfolio with orientation to credit lines in EUR continued.

Non-delinquent liabilities towards business partners increased. This 
especially influenced the received short-term advance payments. The 
causes are mentioned above in the paragraph on cash in bank accounts.

The aforesaid implies that the Company Management managed to 
reduce the indebtedness of the Company in a significant way during the 
economic year of 2021, which naturally restore its financial situation. 
Also, there was a positive development in the ration between equity and 
foreign capital.

The off-balance sheet liabilities of the Company represent liabilities 
from leased movable assets (fork-lift trucks, personal vehicles and CNC 
machines). 

The Company continues to report liabilities related to mining and waste 
storage, i.e., reclamation and monitoring liabilities; however, the Company 
has created a sufficient legal accounting reserve in the amount of CZK 
59,191,000 as of the end of 2021.

The Company continuously reported trouble-free liquidity, The relatively 
comfortable credit lines were not fully used for operational financing in 
this period.

The audits performed in the various areas of the Company did not find 
any serious violations, with some minor exceptions, and so the imposed 
sanctions did not represent any considerable amounts.

Other numerical data can be found in the following part of this Annual 
Report that contains audited annual financial statements and the report of 
the Board of Directors on the relations between connected entities in the 
Group, and it also includes the annex to the annual financial statement, 
available to the shareholders at the secretariat of the Company.
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The year 2022 will be a period that has a considerable effect on the 
business environment. The continuing COVID-19 pandemic, impacting 
the entire economy, will no longer be a dominant threat to business in 
our industry. The unprecedented price increases in all inputs stands out 
in the broader entrepreneurial sphere; in particular, the uncontrollable 
growth of energy costs, especially natural gas, is becoming a dominant 
issue for our Company. The consequences of the war in Ukraine are the 
greatest unknown. 

The green policy of the European Union (Green Deal) and its uncertain 
future development is creating unrealistic requirements for industry that 
consumes heat for its manufacturing processes. The system of emission 
permit allocation has partially turned into a business for venturers, which 
also contributes to the inflation spiral in the industry. However, our major 
competitors in Asia, India or Russia do not share the ambitious green 
project of the European Union. That puts us, as a global supplier, into a 
huge competitive disadvantage. Even though our business is diversified 
into several industries, we do use natural gas for most our products. It 
is probably only the production of ceramic chimney liners that remains 
unaffected by the previously mentioned competitive disadvantage 
because our major competitors in this area are from Europe and operate 
in the same business conditions are our Company.

In 2021, we lost a particularly important order – a project for a Japanese 
customer. It was due to the high price of our products. This situation also 
indicates the recovery of production activities of our Asian competitors, 
mostly Chinese. We continue to actively participate in tenders for large 
coking and other projects. We expect to win one of the projects and 
secure a sufficient capacity utilization in 2022.

As in 2021, the lack of workforce on the labour market continues this year. 
We have been dealing with a lack of qualified workers for a long time, 
primarily CNC machine operators, press operators, mould assemblers, but 

9. Anticipated Development of the Company in 2022

also in other professions, such as maintenance technicians, electronics 
engineers or programmers. The unemployment rate remains unchanged, 
and the availability of human resources is quite problematic.

As to the energy costs, the year of 2022 is the great unknown. We have 
already purchased a large part of our consumption, but for considerably 
higher prices than in the previous years. The record-breaking prices in 
this period make it impossible to purchase the required quantity at a 
reasonable cost that would correlate with the assumed costs of confirmed 
orders. Under normal circumstances, we would expect the prices to go 
down in summer and purchase what is needed at that time. But the 
sanctions against the Russian Federation may result in the opposite. 

The current exchange rate of the Czech crown to Euro is another 
unpleasant factor. At the end of the year, the crown strengthened to less 
than CZK 25/€ which is not good news for an export-oriented company 
like ours. We have secured about 60% of the Euro income in 2022 by 
hedge operations, which partially eliminates the impact of the strong 
crown on our economic activity.

We have orders for about 4 to 5 months in advance, which is relatively 
good news. The situation could improve significantly if we win one of the 
large projects we are competing for.

Last year, we tested the functionality and efficiency of two large 
investments - the construction of new Tunnel Furnace No. 3 in Velké 
Opatovice and the reconstruction of two natural gas shaft furnaces in 
Březina. However, the investment payments, namely the investment loan 
for TF No. 3, will encumber our cash flow by more than CZK 20 million 
when compared with 2021. 

Our Company had to deal with issues caused by the COVID-19 pandemic 
throughout 2021 as we had to accept a series of measures to eliminate 
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the risk of infection and its spreading in the Company. The Company has 
set up a well-established team that monitors and stipulates measures 
against COVID-19 and we are internally prepared for any potential 
increased rate of the disease in 2022.

In 2021, there were some changes in the management of the affiliated 
company in Bochum. We believe that the change will lead to a higher level 
of integration and more intense exchange of information within the P-D 
Group. We expect a more efficient cooperation in various projects and 
allocation of work so that no-one in the Group loses any projects due to 
capacity issues or cost. 

The diversification of the production capacity of the Company with the aim 
to optimize the production process in terms of using the kiln capacities 
and human potential should be an important change in 2022. The main 
change should be the commencement of mass silica production in 
Division 02 and filling the kiln capacities in Division 03 with assortment 
that has a similar firing temperature as chimney liners. 

The business plan for 2022 is based on the following starting 
points and objectives:

Production and related activities in the individual divisions

Division 01 – Stará šamotka 
In 2021, only one tunnel furnace with a movement of 24 tunnel 
carriages per day and two chamber carriage furnaces were in operation. 
Non-shaped production took place with one shift per day. 
We can expect a similar outlook in the production and capacity 
utilization at the beginning of 2022.
The production of insulation material, which has been quite successful, 
will continue in 2022. According to the business plan, Stará šamotka 
should produce 500 tonnes.
The main production assortment in fireclay stones – stove products of 
all qualities – continues to expand not only in the number of products 
offered, but also with new customers, creating good conditions for sales 
growth in 2022.
Another important assortment is the production of all accessories for 
ceramic chimney liners, which will be manufactured in the quantity of 
400 tonnes per year in 2022.
In 2021, the Company completed an important investment project – a 
semi-automated line for the preparation of material for lightweight 
fireclay. The line allows us to produce other qualities as well, which will 
expand our sales opportunities. The new line has also improved the 
working environment and labour productivity.
Labour productivity in 2021 was about 105%. In 2022, we expect 
another potential improvement in labour productivity thanks to the 
automatic press weighing, which will be resolved by an investment.
Using new firing equipment will bring another great shift in labour 
productivity; attention will be paid to this trend.
As far as product parameters are concerned, there have not been any 
significant problems in the long term that would threaten shipping and 
order deadlines. The staff number is stabilised, we are not expecting any 
issues in this regard in 2022.

Division 2 – Nová šamotka Velké Opatovice 
In 2022, Division 02 Nová šamotka is prepared to build on the 
previously successful production years and to continue to be the 
main production plant of the Company. 

The objective of D02 is to fill up the capacity of all four modern tunnel 
furnaces with a product range typical for D02. Besides standard 
fireclay stones, the Division is expecting the continue with the orders 
for the aluminium industry in quality AM48 and SA. Orders for hot-
blast stoves are anticipated in the metallurgy. As in any other year, 
the Division will manufacture a full range of orders for the cement 
industry, including the special ARS shaped products. In 2022, we 
can expect a confirmation of the trend in the increase of demand 
and production of heat-accumulating magnetite shaped bricks in 
relation to the global efforts to save energy. As to the insulation 
materials, D02 will manufacture more insulation silica products 
in 2022, due to the discontinued production of this range in P-D 
Bochum. The capacity for the production of dense silica products will 
be shared with D03 Dinaska Svitavy; if needed, dense silica products 
will be made in the TP3 tunnel furnace. D02 is also prepared to 
manufacture a large quantity of orders for the glass industry thanks 
to the extended capacity of the calibration hall (two saws + two 
grinders), thanks to which the Division can build on the orders of 
calibrated insulation blocks, including pre-assemblies, which had 
been delivered in the previous years. The production of wet-cast 
vibrated materials has capacity available for orders of top-blocks for 
anode furnaces and the production of complicated shaped pieces, 
which are a part of orders for the glass industry, orders for hot-blast 
stoves (ceramic burners) and other industries.
The planned year of 2022 must be marked by the effort for 
significant cost savings. We are urgently led to this effort by the 
continuous increases in the cost of energy, material, packaging 
material, transportation costs, wages, emission permits and so on. 
Therefore, the main objective of D02 will be to continue increasing 
the efficiency and productivity of work; one of the main objectives 
is to maximally use the firing devices. We will reduce the cost of 
raw material by maximizing the use of recyclable fragments in our 
product formulas and we will also release more storage capacity. One 
of the consequences of the coronavirus year of 2021 is the lack of 
workers in the production. It will be a challenge to recruit new quality 
workers who are needed for the production of the planned orders. 
At the beginning of 2022, the automation of weighing small-component 
material into wheel mixers will be completed, which will eliminate 
the physically demanding manual batching, increase accuracy 
and improve monitoring of the weighed batches. Furthermore, the 
number of workers for the KM operation will be reduced. Despite the 
anticipated reduction in investment events in 2022, we are planning 
to acquire another fully automated hydraulic press that will ensure 
the fulfilment of capacities of all tunnel furnaces.
In 2021, the system for checking the stock of finished products and 
preventing surplus production was implemented successfully. In 
2022, we will continue in this activity and in optimising the finished 
product storage. 

Division 3 – Dinaska Svitavy 
The planned year of 2022, or at least its first quarter, will fall within 
the spirit of full silica production capacities, which is definitely 
a positive phenomenon after a longer period of time. In the first 
months of the year, the production of Coke Battery No. 4 for JSW 
KOKS SA will be finalized. Unfortunately, we have not been able to 
smoothly build on the successful cooperation in the supply of coking 
silica products to Japan or Taiwan. Therefore, the second half of the 
year remains uncertain in terms of capacity utilization for Division 
03. After the uncertainty on the markets caused by the COVID-19 
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pandemic, we are basically smoothly transitioning into other times 
of crisis caused by the energy cost instability, sea transport and 
the sky-rocketing cost of emission permits. The collapse of the 
labour market and the fatal lack of workers has been the standard 
for several years. The production of ceramic chimney liners is an 
integral part of the Division 03 production portfolio. In 2022, we are 
expecting a considerable of increase in the sales, which should be 
the first step in increasing our influence on the European market with 
this commodity. After many years rich in investment in all areas of 
the Company, we need to prepare for poorer years marked by finding 
savings at all levels under the impression of the uncontrollable 
growth of prices of almost all inputs.

Division 4 – Service 
Division 04 – Service is an organizational unit of our Company 
that supports the production divisions and provides a full range 
of jobs. The primary areas of its activity include machine and 
equipment repairs and maintenance, both mechanical and electrical, 
designing and manufacturing new moulds (steel and wooden), 
mould assembly for production divisions, mould repairs and storage, 
operating energy installations, preparation and implementation 
of investments, management and implementation of projects on 
technical development and so on.
Division 04 – Service has its employees in Velké Opatovice and 
Svitavy, but its scope of activity goes far beyond the borders of 
those two locations. In addition to providing support to colleagues 
in Březina and Březinka by helping them procure some spare parts 
with own resources, this mostly includes deliveries of moulds to 
our affiliates in Germany: in Wetro and Bochum. Overall, we supply 
moulds to five production plans within the P-D Group.
The optimization of our production with emphasis on increasing 
internal efficiency in terms of technical and organizational measures 

will be the main challenge in the mould production in 2022. The 
Division has struggled with fluctuations in capacity utilization in 
this area in the long term, which is related to the final orders for 
the production of refractory material. The key task for 2022 is the 
coordination of all customer requirements for deadlines, delivery 
quantities and prices. We implemented measures in 2021 in this 
area leading to the introduction of a system for capacity planning for 
the mould production with regard to eliminating the fluctuations in 
capacity utilization and Just-in-Time mould supplies.
In 2021, we partially replaced the machine tools where we replaced 
two worn-out CNC centres with new equipment. In 2022, we are 
planning to purchase a new machine for electro-discharge machining 
as a replacement for some obsolete equipment. We are also planning 
to make the necessary repairs of several conventional and program-
controlled machine tools.
Resolving personnel issues is another important task in 2022. The 
situation now is critical. We are dealing with lack of workers in most 
technical professions and the situation on the labour market is not 
improving. The not yet successful effort to recruit highly qualified 
maintenance workers with specialization in complex hydraulic 
systems of presses and control electronics of modern machines 
and production lines is a chapter in itself. The increasing number 
of robotised workstations only amplify the need. Therefore, the 
recruitment of new workers, their training as well as stabilization of 
current employees is a clear objective for 2022. 

The significant economic effects that occurred during 2021 and will 
continue in 2022 (radical energy cost and emission permit increases, 
as well as increasing cost of raw material and other inputs) increase 
the demands on the effective operation of our entire Company. That 
also has an effect on our investments, which will mostly focus on 
energy savings and on human resources. 
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Division 5 – Březinka Dumping Ground
In 2022, waste will be collected in Storage Cartridge No. 7 built in 
2021. Preference will be given to communal waste with a high potential 
of landfill gas development; inert and bulk waste will be limited with the 
aim to save the remaining storage space of the dump site.
The amount of waste disposal considered is about 40,000 tonnes.
The production of landfill gas for the production of electricity is 
planned in the amount of about CZK 2.3 million.
Waste heat from cogeneration units will be used for drying clays 
and heating water in the landfill water treatment plant.

Division 6 – Anna Březina Baking 
Division 06 is the main plant of P-D Refractories CZ a.s. for the 
production and treatment of refractory material. It is an important pillar 
in the form of a stable material base for the final production divisions. 
Considering the development of the market with refractory raw 
materials in Central Europe, the independence of external supplies 
of grog seems to be increasingly relevant. Based on this fact, many 
investments projects have focused on Division 06 lately. In 2021, 
the first part of gasification of the furnace assemblies, which today 
represent about 30% of the production capacity, was implemented 
successfully, following the gasification of the plant and the related 
constructional and technological reconstruction. 
The business plan includes increasing the tonnage of shale production 
to maximize the efficiency of the production of grog. Mortars and clays, 
which continue to contribute to the Company’s profit with an adequate 
revenue from the sale to foreign customers, are accompanying, but 
not negligible products. 
As far as the sales to external customers are concerned, we need to 
follow the positive trends of 2019–2021, both in terms of getting new 
opportunities and increasing prices. 
A crucial step in further perspective of the Division is the continuance 
of the project on the reconstruction of shaft furnaces and the 
expansion of the possibility to prepare work materials in the following 
years. This technological change would not only mean a complete 
transfer to natural gas as the firing medium, but also a significant 
shift in the qualitative parameters of the manufactured products and 
expansion in the product portfolio with products such as insulation 
grog and grog with a higher content of Al
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Division 12 – Březinka Mining 
In 2022, the Division will continue mining, drying and shipping 
according to the requirements from the other production divisions; a 
small part of the raw material will be shipped to the affiliated plant in 
Wetro and to foreign consumers.
The volume of deliveries to the Company’s own divisions is estimated 
in the amount of about 10,500 tonnes, shipping to foreign customers 
about 2,000 tonnes, out of which dry clays represent about 3,800 
tonnes.
When the weather permits, surface stripping will be done, with a 
volume of about 100,000 m3.
The division will continue to be in charge of the burden in past mining 
locations with the lowest possible costs.

Cooperation within the P-D Group

As stated above, we are expecting a positive contribution to the mutual 
cooperation after the change in the management of the affiliated plant 
in Bochum.

Together, we are preparing a change in the SAP information system 
where we should switch to the more modern platform of S4/HANA. Other 
supplies of IT and electronic communication services from the Bitterfeld 
computer centre, as well as the support of cooperation with the Wilsdruff 
holding centre in the area of insurance, consolidation and other activities 
remain unchanged

IMS and Product Certification

The second QMS supervision audit took place right at the beginning of 
January 2022 and at the end of the year, it will be followed with the regular 
QMS recertification of the Company under the system standard CSN EN 
OSI 9001/2016. 

Both external audits will also include the statutory supervision of compliance 
in the control of the production of ceramic chimney liners under Directive 
No. 305/2011 of the European Parliament and the European Council. 

EMS and SMS will be re-examined within internal IMS audits. 

The mandatory and statutory product certification of all our product groups, 
including insulation silica, will continue in 2022 according to Regulation of 
the Czech Government No. 163/2002 Coll., as amended by Regulation of 
the Czech Government No. 312/2005 Coll. and No. 215/2016 Coll. 

In 2022, all four energy audits for all the Company’s localities performed by 
Enviros s.r.o. remain valid under Act No. 406/2000 Coll.

Material and Energy Production Inputs

The fact that our Company owns the basic part of the raw material 
input is a great competitive advantage. We extract refractory clay in 
Březinka; shale is produced in Division 06 shaft furnaces. Furthermore, 
the Company also has quartzite as an input material for the production of 
silica. It is mined in our subsidiary in P-D Kremen in Slovenia where there 
is a supply of this unique material for several decades. We purchase other 
raw material on the market, and we carefully monitor its availability as the 
situation on the market changes. In the second half of 2021, we registered 
quite drastic increases in prices and the situation is quite unfavourable for 
us. There are no indications that the prices could go down in the future; 
the current situation in the world suggests the opposite.

Energy represents a significant cost item; therefore, we pay a lot of 
attention to this area. The sharp increase in the energy costs, namely gas, 
is a very unpleasant factor for our Company. Our great advantage for 2022 
is the fact that we have already purchased a large part of our future gas 
and electricity consumption for quite reasonable prices. It has become a 
priority to focus on activities that will reduce our energy intensity. 

Another reality is the significant and multiple increase in the cost of 
container shipping to overseas, namely the USA: We have to respond to this 
situation by changing the contract negotiation tactics. The road and railway 
transport has suffered from the uncontrollable development in the cost of 
diesel since the beginning of 2022. In addition, we expect a local rise in the 
price of highway or first-class road fees abroad, as well as wage increases 
of transportation workers due to inflation that will affect the cost of transport. 

As to the cost of services, we expect an inflation increase by ten per 
cent. The rise in the steel price by hundreds of per cent came as a major 
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surprise in the mould production; it will probably continue throughout the 
year. The allocation of emission permits for 2022 was unexpectedly lower 
and we are not able to respond to this situation promptly and adequately 
by reducing energy consumption.

We have done a cost prediction of the effects for our Company for 2022 
and it implies that we will have to respond to an increase in the costs in 
the total volume of about CZK 150 million.

It is a huge challenge for our Company that we will have to deal with.

Human Resources, Labour Productivity and Wage Development 

The availability of human resources in 2022 has become a considerable 
complication in the fulfilment of tasks arising from the custom activity. 
The lack of workers was one of the main reasons for deactivating one of 
the four tunnel furnaces at the end of 2021. The availability of workforce 
has been very problematic, the unemployment rate is exceptionally 
low, and it is especially difficult to find workers in Svitavy. Moreover, 
the situation is even more complicated due to the sickness rate and 
quarantine measures related to COVID-19. The Company Management 
is aware of the necessity to stabilize the personnel and limit fluctuation. 
The collective negotiations resulted in agreed pay increases and some 
employee benefits were modified to be more interesting to employees.

The personnel costs and wage adjustments follow the five-year 
collective agreement valid until 2023. Cooperation with the unions is at 
a particularly good level and so we expect a pragmatic communication 
with the aim to stabilize the current personnel in 2022. 

Our effort to replace demanding human work with automation must 
continue in 2022 with regard to the inconvenient situation in human 
resources. We have prepared specific projects, namely in raw production, 
that we would like to implement.

Sales Policy

The sales plan for 2022 is based on the realistic and slightly optimistic 
evaluation of the individual markets, current and prospective customers and 
trends in the individual consumer areas.

Unfortunately, the generally anticipated decline in the COVID-19 pandemic 
did not occur and so we must reckon with uneven raw material supplies, 
high raw material prices and lack of employees due to sickness, as well 
as the impossibility to recruit new ones due to the situation on the market. 
It can be assumed with certainty that the shortages in global container 
shipping, which a large part of our deliveries rely on, will continue.

Unlike in 2021 when we planned to sell a total of 98,500 tonnes and the 
tonnage exceeded by about 5%, we have determined the total sales for 
2022 in the amount of 106,900 tonnes.

The increase is especially noticeable in magnetite, silica and raw material.

The following part of this business plan includes the volumes of sales 
in tonnes by product groups planned for the individual divisions of the 
Company. Despite the individual time discrepancies between the production 
and final sale, we expect that about the same quantity of products, which 
will be manufactured, will also be shipped to customers.

The share of export in total deliveries is about 80%, which we would like to 
maintain or achieve further expansion of our position on international markets. 

As in 2021, a lot of effort will be devoted to winning new customers.

Investment and Technical Development 

Prior years differed quite a lot in terms of investments. In 2020, two large 
investments with total costs over CZK 125 million were implemented. The 
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first one was the reconstruction of Tunnel Furnace No. 3 at Division 02 in 
Velké Opatovice, the second was the reconstruction of two shaft furnaces 
at Division 06 in Březina. On the other hand, we implemented several 
smaller investments in 2021, which amounted to the total investment 
costs of CZK 51 million . Both years were affected by the coronavirus 
crisis when some of the approved investments had to be suspended 
during the year. 

Our Company’s investment needs are quite high. From the strategic 
point of view, there are still several large investments to be implemented 
in the next five or seven years. They include projects to support raw 
material stability, reliability, and cost and qualitative competitiveness of 
our Company. 

The future planned investments especially include:
•	 Reconstruction of Tunnel Furnace No. 2 at Division 01
•	 Reconstruction of Tunnel Furnace No. 2 at Division 03
•	 Reconstruction of other shaft furnaces at Division 06
•	 Robotization of the press at Division 02 
•	 Robotization of the chimney liner sorting line at Division 03
•	 Robotization of the line for gluing and drying chimney shaped 

products at Division D03
•	 Purchasing a new press, 1000 t, at Division 02
•	 Purchasing a new press, 2000 t, at Division 03 
•	 Machine tools at Division 04
•	 Photovoltaic power plants
•	 Reclamation of the Březinka II dump site at Division 12

We are expecting a regular replacement of handling and transport 
equipment, namely fork-lift trucks and company cars. The investments 
will be financed through financial leasing as in other years.

As in the past, we have to assume that other, high-priority investment 
needs may arise throughout the year, which will have to be discussed 
operatively and approved by the Company Management.

The total sum of investment costs will include the 
acquisition and capitalisation of moulds for the own 

need of the production divisions. The moulds will be methodologically 
written off during the implementation of the respective orders. The total 
value will depend on the volume of arranged orders and the need of 
moulds for their implementation.

As in the past, the planned investment projects will be financially 
supported by subsidies. We have submitted several subsidy applications 
within the business plan for 2022. We have submitted a subsidy 
application under the Enterprise and Innovation for Competitiveness 
Operational Programme announced by the Ministry of Industry and Trade 
within the call for Energy Savings in Shaft Furnace Reconstructions, and 
we have already received a decision on the provision of the subsidy (a 
subsidy in the amount of 30% of eligible costs). Furthermore, we have 
submitted a subsidy application in the call for Innovations, also under the 
Enterprise and Innovation for Competitiveness Operational Programme, 
for the next stage of robotization of the line for ceramic chimney liners 
(a subsidy in the amount of 25% of eligible costs). We have submitted 
preliminary subsidy applications for implementation of other investments 
that focus on energy savings or on the use of renewable energy sources 
within the calls from the Modernisation Fund, announced by the State 
Environmental Fund of the Czech Republic. Those investments include 
the reconstruction of Tunnel Furnace No. 2 at Division 03, reconstruction 
of boiler rooms and building photovoltaic power plants.

We are implementing two projects in research and development. 

The first one, FW01010048 “Development of a New System for Joining 
Ceramic Chimney Liners”, focuses on the development of a suitable joint 
of ceramic chimney liners so that our products can achieve the highest 
certification level. The development works also include development of 
technologies for checking ceramic chimney liners. In 2022, the project 
will be in the last year of its implementation and the main development 
activities will focus on optical inspection of ceramic chimney liner surface 
quality. The main objective of the project is to increase the market 

competitiveness of our ceramic chimney liners. 

The second project, FW01010427 “Development of 
Production Technology for Complex Shape Pressing 

Tools”, focuses on the development of 
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special pressing tools with a long service life, namely complex shape 
tools. The main objective for the last year of the project implementation, 
i.e. 2022, is to optimize production processes of moulds so that we 
can achieve an overall higher production capacity while reducing the 
production costs through suitable technical and organizational measures. 

Information Systems 

The objectives set for 2021 were met only partially. 

We managed to meet all the development tasks for IS SAP determined 
at the beginning of 2021 except for the requirement in the refractory 
production - evaluation of press capacities. On 1 September 2021, we 
commenced the second stage – a gradual transition of the individual 
SAP modules from the SAP ECC 6.08 platform to the SAP S4/HANA 
platform. The transition variant with a schedule of works for 2022 will be 
determined based on the comparison results, also from other companies 
within the P-D Group. The HR module (Personnel Management and 
Wages) has been excluded from the second stage; its transition will be 
implemented separately in 2023 or 2024.

Measures to increase the bandwidth of IT networks were introduced; it 
proved to be useful during the on-line meetings organized due to the 
COVID-19 measures and for the work of administrative workers when 
working in the home office. We also managed to expand the method 
of work on the MS Teams platform due to the pandemic situation. We 
managed to extend maintenance to servers in the data centre by one 
year (until the end of 2022) and to increase the RAM memory on servers 
in Velké Opatovice. The replacement of ANeT hardware (attendance and 
catering terminals) was only done partially, in Velké Opatovice; therefore, 
this task remains open in 2022 and replacement will take place in the 
other localities.

The following are the important tasks for 2022:
•	 Overall replacement of the server infrastructure of the internal data 

centre 
•	 Replacement of the ANeT hardware, terminals for attendance and 

catering system 
•	 Analysis of the current condition of network infrastructure, plan for 

further development in terms of Industry 4.0
•	 Expansion of the camera system 
•	 Continuous consolidation of employee hardware, new methods of 

work at the MS Exchange and MS Teams platforms
•	 IS SAP – transition from the SAP ECC 6.08 platform to SAP S4/

HANA 
•	 Management superstructure in reporting 
•	 MS Exchange 

Securing Company’s Liquidity 
 
The Company has been financially stable with trouble-free liquidity in 
recent years. The resources the Company has available are currently 
sufficient for its operation in terms of paying off all liabilities by the agreed 
deadlines. The profit realized every year and accounting depreciation 
of fixed assets are the resources for adequate dividend payments to 
shareholders and for financing investments.

An increased attention will be paid to surplus production of finished 
products in 2022. Some new organizational measures preventing such 

products were introduced in 2021. Reducing surplus production has a 
favourable effect on the value of financial resources bound to the stock 
and the turnover of such stock. At the same time, attention will be paid 
to reducing other production stock and to the sale of finished products 
in stock. 

The receivables from the companies in the P-D Group have remained 
unchanged in the long term; however, unlike in previous years, almost all 
of them are within the maturity.

In 2021 we cooperated with three banks, and we will continue 
collaborating with them. We have added UniCredit Bank as the third pillar 
of financing with a higher share of provided resources to the traditional 
banks of KB and ČSOB.

Extensive investments are covered by investment loans, in some cases, 
there are pledges of subsidies from public resources (shaft furnace at 
D06). Some smaller investments are covered from our own resources or 
by leasing.

Social and Regional Function of the Company and PR 

We continuously strive to strengthen the positive awareness of the 
Company so that we are a sought-after employer. The Company set out to 
modify the production processes and planning to eliminate the seasonal 
method of work in the Svitavy plant, related to a different need for human 
work when changing the production of chimney pipes and silica in Tunnel 
Furnace No. 2. The new method of planning will also have a positive effect 
on the scrap rate and on overall production economy. 

Our company will strive to participate in public events within its 
possibilities by financially or materially supporting events of a social, sport 
or community character.

In 2021, our Company, once again, made to the final round of the 
competition for the best manufacturer of building material in the Czech 
Republic with more than 350 employees, which shows the consistently 
high level of our activity in all areas.

In Conclusion

The business plan for 2022 was prepared in quite challenging times 
influenced by the COVID-19 pandemic but, above all, under extreme 
energy costs and overall significant inflation of prices in the industry. Such 
conditions make it difficult to predict the future for 2022 and will have 
an impact not only on the business activity of companies, but also on the 
lives of all people in 2022. The geopolitical situation in relation to the 
war in Ukraine increases the insecurity for the future months even more. 

Our Company must continue increasing its business activities to ensure 
its future prosperity. We must emphasize a change in the product 
structure in favour of higher added value and lower energy intensity.

And most importantly, we must continue improving work with people, 
conditions for work and building a good and efficient team of employees.

We are entering 2022 with great determination to deal with all the 
external problems, but also with great humility. We have to be very 
consistent in our efforts, as well as vigilant and alert.
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- chief accountant (Jan Seidl) - IT (Ing. Eva Nováčková) 
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The corporate group P-D Group is a group of companies that according to 
the scope of business are divided into three sections:
-  Glass fibres
-  Manufacture of refractory ceramics
-  Service (firms with diverse focus)

The top management of the corporate Group includes 5 individuals; two 
representatives of the Preiss-Daimler family own 88% and three other 
people 4% each. All of them are German citizens.

The consolidation subject of the Group is P-D Management Industries-
Technologies GmbH Wilsdruff, Germany, 100% owned by the previously 
mentioned individuals, as well as the other company, P-D Industrie 
Holding GmbH & Co.KG. 

P-D Management Industries – Technologies GmbH owns 100% share in 
P-D Interglas Technologies GmbH Erbach Germany, which has a 69.17% 
share in the controlling company P-D Industriegesellschaft mbH.

The controlled company P-D Refractories CZ a.s. cooperates with the 
following companies within the P-D Group:

1. 1. P-D Management Industries-Technologies GmbH Wilsdruff 
(hereinafter „P-D MIT“)

This company holds shares of several other companies in the group 
(however, not directly controlled entities) and, in daily practice, 
constitutes the consolidation and administrative authority of the whole 
group. The detached Computing Centre, which manages IT- system 
of the entire group also forms its part. On 10 June 2005, this 
company and the controlled entity concluded the service agreement 

(“Dienstleistungsvertrag”), on the basis of which it provides – on a 
commercial basis – organizational and administrative, consolidation, 
marketing, consulting, IT, and other services to controlled company and, 
in a similar way, also to other companies within the group. Overall, the 
provided and billed services and other fulfilments for the year 2021 by 
P-D MIT accounted for CZK 12,289,542.54, there was no performance 
by the controlled entity.

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Germany
It is a company owned by P-D MIT, with a share of 81.02%, and by Mr. 
Stefan Preiss-Daimler, as an individual, with a share of 18.98%, who 
acquired this share into personal ownership in 2021 by inheritance after 
his deceased father. The company P-D refractories GmbH is based in 
Wilsdruff, but it also has a plant for the production of refractory materials in 
Bochum. P-D Refractories GmbH and the controlled company belong to the 
“Refractories” section and maintain a long-term business contacts, namely 
in the field of deliveries of steel and timber moulds for the Bochum plant 
and in the field of two-way sub-deliveries of refractory materials for joint 
larger business projects. Deliveries by the controlled entity clearly prevailed 
in 2021. All transactions are carried out on a commercial basis under 
similar conditions as for other foreign trading partners, i.e. on the basis 
of regular orders, their subsequent confirmation, and standard billing. In 
2021, this represented by the controlled entity invoices in the amount of 
CZK 287,856,346.80. Performance towards the controlled company, then, 
amounted to the total of CZK 6,746,790.55.

3. AS Valmieras stikla škiedra, with registered office in Cempu 
icla 13, Valmiera, LV-4201 Latvia 

The share of the P-D Group companies in this firm was alienated in the 
assessed year, the receivables of the controlled company from the prior 

Report of the Board of Directors of P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice 
pursuant to the provision of Article 82 of the Act No. 90/2012 Coll. on Business Corporations 

A.  Structure of the relations among individual entities (Article 82 / 2a)

 Controlling entity: P-D Industriegesellschaft mbH 
  Registered office: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Germany 
 Business ID No. HRB 1052

 Beherrschte Person: P-D Refractories CZ a.s. 
 Registered office: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, Czech Republic 
 Business ID No. CZ16343409

 Controlling entity’s share:  86,78 %

 Entities controlled by the same controlling entity: P-D CABLE SYSTEMS GmbH 
 Registered office: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, Germany,  
 Controlling entity’s share: 20,00 %

The controlled entity (P-D Refractories CZ a.s.) had no commercial contact 
or any other relationships during 2021 with this company.
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period were satisfied, and this controlled entity has no relation to the 
company as of the end of 2021.

4. P-D Glasseiden GmbH Oschatz
The controlled company took consumption material in an unsubstantial 
volume of CZK 22,983.22 from this firm, section “Glass Fibres”. No other 
performances occurred.

5. P-D Kremen d. o.o. registered office Dolenje Mokro Polje 40, 
8310 Šentjernej, Slovenia

In this company, which is a mining operator and a supplier of raw 
materials - quartzite - for controlled company and for the subsidiary 
P-D Refractories GmbH, P-D Refractories CZ a.s. has a share of 
50% and is its largest customer for many years. Even with this 
subsidiary the trading was exclusively on a commercial basis under 
the same conditions that it applies to other business partners. In 
total, the company P-D Kremen delivered to the controlled entity (P-D 
Refractories CZ a.s.) raw materials worth CZK 14,974,969,01. The 
dividends were not paid out this time.

6. The controlling entity P-D Industriegesellschaft mbH included 
(internal org. unit)
the plant for the production of refractory material based on the 
owner’s decision of 2013 – Feuerfestwerke Wetro – Puschwitz. This 
manufacturer also belongs to the “Refractories” section, and it closely 
cooperates with the controlled company in the same way as the Bochum 
plant mentioned above. The fulfilment of the controlled company towards 
this subject presented an amount of CZK 35,507,085.16 in the assessed 
year; on the other hand, the fulfilments received by the controlled entity 
amounted only to CZK 1,934,833.64. The controlled entity paid dividends 
for the year 2020 in the amount of CZK 11,147 to the controlling entity 
in the assessed year.

The assessed year of 2021 did not bring any significant changes 
that would concern the relation between the controlled entity, P-D 
Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, and the controlling entity, i.e. 
P-D Industriegesellschaft mbH. That also applies to the amount of the 
business share – the number of shares owned by the controlling entity is 
657,276 pieces and did not change during 2021.

As of the ultimo of 2021, 69.17% of the controlling entity is still owned by 
P-D Interglas Technologies GmbH Erbach and 30.83% by P-D Industrie 
Holding GmbH & Co. KG Wilsdruff; both companies, however, are owned 
by the same five owners (individuals) as the entire Group. 

All the fulfilments of the controlled entity towards the controlling entity, 
and vice versa, only concerned the aforementioned internal organizational 
unit – manufacturing plant Feuerfestwerke Wetro-Puschwitz on the part 
of the controlled entity.

B.  The role of the controlled entity (Section 82 (2b))

The controlled entity is a manufacturing company focused on the 
production of refractory shaped and unshaped building materials, 
which delivers to hundreds of customers in more than 40 countries. In 
addition to the refractory ceramics, it has a considerable capacity for 
the production of steel, wood, and plastic moulds for the needs of its 
own production divisions, but in the long run also for the needs of those 

co-operating companies within the group. It supplies the forms also to 
third parties both domestically and for export. 

The role of the controlled entity within the meaning of the Act on Business 
Corporations is:
- to supply the moulds for the refractory production with the controlling 

entity and by other companies in the group,
- to participate together with the related entities, including the controlling 

entity at trade, production, and technical development and cooperation 
within the group.

All the mutual deliveries and sub-deliveries are implemented both from 
the commercial aspect and the technical-administrative aspect as other 
business of the controlled entity with third parties, with records kept in 
full extent.

C.  Methods and means of control Section 82 (2c))

The methods and means of controlling do not diverge from the legal 
regulation within the current Czech legislation governing the functioning 
of business corporations.

With the share of 86.78% in the registered capital the controlling 
company decides through its statutory authority at general meetings on 
all significant matters dealt with by the controlled entity.

The influence and the strategic, coordination, managing and controlling 
activity of the controlling entity in the controlled entity during the year 
were provided by the members of the bodies of the joint-stock company. 
The four-member Board of Directors of the company has two German 
members representing the controlling company: Mr. Johannes Mahr, 
the Vice-Chairman, who is also the executive of the controlling entity 
and the executive of the affiliated company P-D refractories GmbH, 
and Mr. Christian Wasmuht – the executive of the affiliated company 
P-D refractories GmbH and a minority owner of the entire P-D Gruppe. 
However, his activity in all functions ended as of 31/07/2021 when he 
retired and his share in the P-D Group passed onto Mr. Stefan Preiss-
Daimler. He was replaced with Mr. Stephan Lohn in the statutory body 
of the controlled company, a member of management in an affiliated 
company in Germany.

The Czech part of the Board of Directors also saw some personnel 
changes – Mr. Martin Liebl, the Chairman, was removed on 2/2/2021 
and Mr. Jiří Kyncl, the current Technical Director of the company, was 
appointed to the position. The fourth member of the Board of Directors is 
Mr. Stanislav Dvořák; his office term ended during the year, but he was 
appointed for the following three-year term with no interruption.

The Supervisory Board, as the supreme body of the company, did not see 
any changes during 2021. It means that Mr. Stefan Preiss-Daimler was 
the chairman, and Mr. Jan-Carsten Ihle was the Vice-Chairman – both 
are co-owners of the entire Preiss-Daimler Group and also executives 
in their German companies. The employees were represented by Mr. 
Jindřich Tománek, a member of management of the controlled entity, 
throughout the year.

The Board of Directors met at least once a month at regular meetings. 
Some meetings took place in the form of a teleconference due to the 

69RePoRt on RelAtions Among RelAted entities foR tHe yeAR 2021



Výroční zpráva | Annual Report | 2021

COVID-19 measures during 2021 (mostly the impossibility to travel 
abroad). In addition, a few times a year meetings of representatives 
of all the cooperating companies are organized that address common 
issues - mainly business affairs, but also mutual optimization in capacity 
utilization, or even mutual informing of the production and technical 
issues. In 2021, the meetings were also modified into the on-line form 
due to the global pandemic. All the related and cooperating companies 
have an equal and relatively independent position in all situations, in the 
long term, and permanently, and the same also applies to the controlled 
entity. The controlled entity is not a part of the financial cash pool, where 
all the other related and cooperating companies in the Group with a place 
of business in Germany belong.

The Supervisory Board of the controlled entity met at six meetings in 
2021, some of them were also distance meetings. The Supervisory 
Board has a controlling position in the controlled entity with regard 
to all fundamental and strategic matters, such as approving plans, 
annual financial statements and profit distribution, as well as approving 
considerable investments and staffing of the other authorities of the joint-
stock company. 

D. Negotiation on the property exceeding 10% of the own capital 
of the controlled person at the instigation of some of the 
related entities (Section 82 (2d))

In the fiscal year under review such meeting has not taken place.

E. Mutual agreements between the related entities (Section 82 
(2e))

The only long-term agreement between the controlled entity and other 
company within the corporate group is the mentioned contract in Part A. 
on the provision of services. The company P-D Management Industries 
Technologies GmbH Wilsdruff, a company that meets the holding role, but 
is not actually with regard to the controlled company in the position of the 
related entity under the Act on Business Corporations, is a partner of the 
controlled person in this contract.

The exchange of experience and policy coordination between the related 
entities is conducted at the level of the company’s management and is not 
subject to trading or invoicing.

The commercial deliveries are then implemented on the basis of standard 
cost calculations with the usual rate of profit margins, just as is the case with 
other - foreign business partners, without commercial contracts, only on the 
basis of negotiated and mutually agreed orders.

In the entire group of companies, the uniform payment terms are applicable, 
including commercial transactions between the related entities. 

F. Assessment of the loss to the controlled person (Section 82 (3))

In accordance with the foregoing facts, the Board of Directors of the 
controlled person – P-D Refractories CZ a.s. states that during 2021 this 
company did not incur on the basis of the relationships to the controlling 
entity or to other related entities no losses.

The statutory body of P-D Refractories CZ a.s. has all the necessary 
information to reach this conclusion

G. Advantages and disadvantaged ensuing from the relations 
between the related entities (Section 82 (4))

A common, coordinated approach towards customers in all world markets 
is an undeniable, although difficult to quantify, advantage for all related 
and cooperating entities. The purposeful mainly territorial division of 
customers in various sectors (metallurgy including non-ferrous metals, 
coke, glass, cement and quicklime, construction) creates a mutually 
beneficial trading position. This is indicated by the volumes of deliveries 
stated in the previous part of the report.

At the same time, the effective combination of production, but also 
research and development and human capacity creates a whole able to 
offer and deliver orders large in bulk and orders demanding in product 
range.

The possibility under mutually balanced conditions to manufacture and 
supply forms exclusively to companies within the group, and thereby, in 
the long-term to utilize its workshop capacity, and to achieve interesting 
economic benefits is a considerable advantage of the controlled entity.

A strategic joint purchase of raw materials - especially those that are 
imported in large units from overseas is another advantage for all the 
related companies.

The only minor drawback, however, may be the geographical distance 
between settlements of the related parties, which is necessary to 
overcome with regard to a continuous mutual contact with each other. 
This issue, with a greater impact, had the same effect in the assessed 
year as in 2020 due to the epidemiological restrictions accepted by the 
governments of the individual countries where the P-D Group operates.

During 2021, all the related companies showed satisfactory liquidity, 
the volume of receivables of the controlled entity after maturity was 
not substantial in relation to them, and it only related to the technical 
clarification of some invoiced items. 

We can thus state that advantages are prevalent for the controlled entity, 
P-D Refractories CZ a.s., from the mutual relations inside the P-D Group, 
and no risks arise from the Group

Velké Opatovice 28 January 2022
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Summary of deliveries by industrial fields for 2021

Main territories in 2021

1
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11
1 Germany 29 %

2 Poland 27 %

3 Slovakia 6 %

4 Hungary 5 %

5 USA 5 %

6 Great Britain 4 %

7 Italy 4 %

8 Norway 3 %

9 Venezuela 3 %

10 Taiwan 2 %

11 Others 12 %

1 Aluminium and non-ferrous 19 %

2 Ceramics 15 %

3 Chimney systems 12 %

4 Steel 10 %

5 Heat storage units 9 %

6 Glass 8 %

7 Coke 6 %

8 Industrial kilns 3 %

9 Others 18%
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Balance Sheet (‚000‘ Kč)

2019 2020 2021

TOTAL ASSETS (A. + B. + C. + D.) 01 1,793,200 2,019,376 1,984,576

A. Receivables from subscriptions 02 0 0 0

b. fixed Assets (b.i. + b.ii. + b.iii.) 03 738,932 831,906 790,645

B.I. Intangible Fixed Assets (Sum B.I. 1. to B.I.5.) 04 15,869 18,522 31,832

B.I.1. Intangible Research and Development 05 0 0 0

B.I.2. Valuable Rights 06 2,291 1,517 1,824

B.I.2.1. Software 07 2,291 1,517 1,824

B.I.2.2. Other Valuable Rights 08 0 0 0

B.I.3. Goodwill 09 0 0 0

B.I.4. Other Intangible Fixed Assets 10 13,578 17,005 30,008

B.I.5.
Advance Payments for Intangible Fixed Assets and Intangible Fixed Assets 
under Construction

11 0 0 0

B.I.5.1. Advance Payments for Intangible Fixed Assets 12 0 0 0

B.I.5.2. Intangible Fixed Assets under Construction 13 0 0 0

B.II. Tangible Fixed Assets (Sum B.II.1. to B.II.5.) 14 706,008 796,477 742,319

B.II.1. Land and Buildings and Constructions 15 379,686 373,522 364,567

B.II.1.1. Land 16 30,779 30,779 30,775

B.II.1.2. Buildings and Constructions 17 348,907 342,743 333,792

B.II.2. Tangible Movable Assets and Their Sets 18 202,263 255,303 346,033

B.II.3. Adjustments to Acquired Assets 19 0 0 0

B.II.4. Other Tangible Fixed Assets 20 18,078 7,685 4,637

B.II.4.1. Permanent Growth 21 0 0 0

B.II.4.2. Breeding and Draught Animals 22 0 0 0

B.II.4.3. Other Tangible Fixed Assets 23 18,078 7,685 4,637

B.II.5. Advance Payments for Tangible Fixed Assets and Tangible Fixed Assets 
under Construction

24 105,981 159,967 27,082

B.II.5.1. Advance Payments for Tangible Fixed Assets 25 19,585 1,761 141

B.II.5.2. Tangible Fixed Assets under Construction 26 86,396 158,206 26,941

B.III. Financial Investments (Sum B.III.1. to B.III.7.) 27 17,055 16,907 16,494

B.III.1. Shares - Controlled and Managed Organizations 28 100 100 100

B.III.2. Loans - Controlling and Managing Organization 29 0 0 0

B.III.3. Shares - Substantial Influence 30 16,955 16,807 16,394

B.III.4. Loans - Substantial Influence 31 0 0 0

B.III.5. Other Securities and Deposits 32 0 0 0

B.III.6. Loans - Other 33 0 0 0

B.III.7. Other long-term financial assets 34 0 0 0

B.III.7.1. Other long-term financial assets 35 0 0 0

B.III.7.2. Advance Payments on Long - term Financial Investments 36 0 0 0

c. current Assets (c.i. + c.ii. + c.iii. + c.iV.) 37 1,040,256 1,158,001 1,157,105

C.I. Inventory (Sum C.I.1. to C.I.6.) 38 715,266 749,572 691,108
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2019 2020 2021

C.I.1. Materials 39 150,019 177,906 175,348

C.I.2. Work in Progress 40 215,458 178,397 183,429

C.I.3. Finished Products and Purchased Goods 41 349,789 388,705 332,331

C.I.3.1. Finished Products 42 338,759 386,205 323,123

C.I.3.2. Purchased Goods 43 11,030 2,500 9,208

C.I.4. Animal Stock 44 0 0 0

C.I.5. Advance Payments for Inventory 45 0 4,564 0

C.II. Receivables (Sum C .II.1. to C.II.8.) 46 269,320 340,670 328,284

C.II.1. Long-term Receivables 47 300 268 227

C.II.1.1. Trade Receivables 48 0 0 0

C.II.1.2. Receivables - Controlling and Managing Organization 49 0 0 0

C.II.1.3. Receivables - Substantial Influence 50 0 0 0

C.II.1.4. Deferred tax Receivables 51 0 0 0

C.II.1.5. Receivables - Other 52 300 268 227

C.II.1.5.1. Receivables from Partners 53 0 0 0

C.II.1.5.2. Long-term Advance Payments 54 0 0 0

C.II.1.5.3. Estimated Receivables 55 0 0 0

C.II.1.5.4. Other Receivables 56 300 268 227

C.II.2. Short-term Receivables 57 269,020 340,402 328,057

C.II.2.1. Trade Receivables 58 213,629 182,333 218,831

C.II.2.2. Receivables - Controlling and Managing Organization 59 21,400 119,280 79,093

C.II.2.3. Receivables - Substantial Influence 60 0 0 0

C.II.2.4. Receivables - Other 61 33,991 38,789 30,133

C.II.2.4.1. Receivables from Partners 62 0 0 0

C.II.2.4.2. Social Security and Health Insurance 63 0 0 0

C.II.2.4.3. State - Taxation Receivables 64 23,620 16,934 6,846

C.II.2.4.4. Prepayments 65 8,268 6,882 21,459

C.II.2.4.5. Estimated Receivables 66 271 14,951 1,731

C.II.2.4.6. Other Receivables 67 1,832 22 97

C.III. Short-term Financial Assets (C.III.1. + C.III.2.) 68 0 0 0

C.III.1. Shares in Controlled and Managed Organizations 69 0 0 0

C.III.2. Other Short-term Financial Assets 70 0 0 0

C.IV. Cash (C.IV.1. + C.IV.2) 75 55,670 67,759 137,713

C.IV.1. Cash in hand 76 569 391 237

C.IV.2. Cash in bank accounts 77 55,101 67,368 137,476

d. Accruals (sum d.1. to d.3.) 78 14,012 29,469 36,826

D.1. Deferred Expenditure 79 14,012 29,469 36,826

D.2. Complex Deferred Expenditure 80 0 0 0

D.3. Deferred Income 81 0 0 0
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Balance Sheet (‚000‘ Kč)

2019 2020 2021

totAl liAbilities (A.. + b. + c. + d.) 01 1,793,200 2,019,376 1,984,576

A. shareholders' equity (A.i. + A.ii. + A.iii. + A.iV. + A.V.1. + A.V.2.) 02 1,227,562 1,218,224 1,246,504

A.I. Registered Capital (A.I.1. +A.I.2. + A.I.3.) 03 757,400 757,400 757,400

A.I.1. Registered Capital 04 757,400 757,400 757,400

A.I.2. Own Ownership Interests 05 0 0 0

A.I.3. Changes in Registered Capital 06 0 0 0

A.II. Premium and Capital Funds (A.II.1. + A.II.2.) 07 -12,053 -20,470 -17,664

A.II.1. Premium 08 0 0 0

A.II.2. Capital Funds 09 -12,053 -20,470 -17,664

A.II.2.1. Other Capital Funds 10 0 0 0

A.II.2.2. Differences form Revaluation of Assets and Liabilities 11 -12,053 -20,470 -17,664

A.II.2.3. Revaluation of Transformations Business Corporations 12 0 0 0

A.II.2.4. Differences Transformation of Corporations 13 0 0 0

A.II.2.5. Differences from Valuation Transformations Business Corporations 14 0 0 0

A.III. Profit Funds (A.III.1. +A.III.2.) 15 39,934 42,831 43,418

A.III.1. Other Reserve Fund 16 37,714 39,639 40,321

A.III.2. Statutory and Other Funds 17 2,220 3,192 3,097

A.IV. Profit / Loss Brought Forward (Sum A.IV.1. to A.IV.3.) 18 403,791 424,808 422,434

A.IV.1. Undistributed Profit of Previous Years 19 396,704 417,846 415,472

A.IV.2. Another economic result of previous years 20 7,087 6,962 6,962

A.V. Retained Profit / Loss of the Current Financial Year /+ -/ 21 38,490 13,655 40,916

A.VI. Decisions on Advances for Payment of Profit Sharing /-/ 22 0 0 0

B.+ C. Liabilities (B. + C.) 23 565,638 801,152 735,675

b. Reserves (sum b.1. to b.4.) 24 60,477 63,162 80,081

B.1. Reserve for Pensions and Similar Liabilities 25 0 0 0

B.2. Income Tax Reserve 26 0 0 0

B.3. Legal Reserves 27 50,465 53,998 59,191

B.4. Other Reserve 28 10,012 9,164 20,890

c. Payables (c.i. + c.ii.) 29 505,161 737,990 655,594

C.I. Long-term Payables (Sum C.I.1. to C.I.9.) 30 95,490 156,326 127,570

C.I.1. Issued Bonds 31 0 0 0

C.I.1.1. Convertible bonds 32 0 0 0

C.I.1.2. Other Bonds 33 0 0 0
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2019 2020 2021

C.2. Dues to credit institutions 34 60,408 119,870 94,069

C.3. Long-term Advences Received 35 0 0 0

C.4. Trade Payables 36 0 0 0

C.5. Long Term Bonds Due 37 0 0 0

C.6. Payables - Controlling and Managing Organization 38 0 0 0

C.7. Payables - Substantial Influence 39 0 0 0

C.8. Deffered Tax Payables 40 35,008 36,382 33,427

C.9. Payables – Other 41 74 74 74

C.9.1. Payables from Partners 42 0 0 0

C.9.2. Estimated Payables 43 0 0 0

C.9.3. Other Payables 44 74 74 74

C.II. Short-term Payables (Sum C.II.1. to C.II.8.) 45 409,671 581,664 528,024

C.II.1. Issued Bonds 46 0 0 0

C.II.1.1. Convertible bonds 47 0 0 0

C.II.1.2. Other Bonds 48 0 0 0

C.II.2. Dues to credit institutions 49 150,091 310,536 93,525

C.II.3. Short-term Advences Received 50 30,595 42,796 167,877

C.II.4. Trade Payables 51 89,946 102,659 110,535

C.II.5. Short Term Bonds Due 52 0 0 0

C.II.6. Payables - Controlling and Managing Organization 53 17,984 2,175 4,046

C.II.7. Payables - Substantial Influence 54 0 0 0

C.II.8. Payables – Other 55 121,055 123,498 152,041

C.II.8.1. Payables from Partners 56 73 87 98

C.II.8.2. Short-term Borrowings 57 0 0 0

C.II.8.3. Employee Related Liabilities 58 86,829 78,644 79,688

C.II.8.4. Social Security and Health Insurance Liabilities 59 11,225 10,827 10,379

C.II.8.5. State - Taxation Liabilities and Subsidies 60 16,927 21,466 37,015

C.II.8.6. Estimated Payables 61 3,522 3,124 20,090

C.II.8.7. Other Payables 62 2,479 9,350 4,771

d. Accruals (d.1. +d.2.) 66 0 0 2,397

D.1. Accrued Expenses 67 0 0 0

D.2. Deferred Revenue 68 0 0 2,397
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Profit and Loss Accounts (,000´ Kč)

2019 2020 2021

I. Sales of goods and services 01 1,380,696 1,317,851 1,486,983

II. Sales of goods 02 56,214 30,931 11,668

A. consumption from production (sum. A.1. to A.3.) 03 862,687 828,914 874,067

A.1. Cost of goods sold 04 55,734 28,489 11,083

A.2. Consumption of material and energy 05 575,016 599,975 633,437

A.3. Services 06 231,937 200,450 229,547

b. increase/decrease in finished goods and in work in progress 07 -39,969 -20,732 10,320

c. own work capitalized 08 -32,429 -35,896 -15,511

d. staff costs (sum c.1. to c.4.) 09 430,489 416,027 401,943

D.1. Wages and salaries 10 318,482 308,859 297,071

D.2. Social security and health insurance costs and other costs 11 112,007 107,168 104,872

D.2.1. Social security and health insurance costs 12 103,284 98,909 96,091

D.2.2. Other social costs 13 8,723 8,259 8,781

e. Adjustment of values in operating activities (sum e.1. to e.3.) 14 132,385 112,245 123,581

E.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets 15 128,950 100,699 122,272

E.1.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets - permanent 16 128,950 100,699 122,272

E.1.2. Adjustment of values of intangible and tangible assets - temporary 17 0 0 0

E.2. Adjustment of values of inventories 18 674 5,530 7,669

E.3. Adjustment of values of receivables 19 2,761 6,016 -6,360

III. Other operating income (sum III.1. to III.3.) 20 41,484 43,363 57,189

III.1. Proceeds on sale of fixed assets 21 2,467 2,095 375

III.2. Proceeds on sale of material 22 833 3,373 716

III.3. Other operating income 23 38,184 37,895 56,098

f. other operating expenses (sum f.1. to f.5.) 24 68,177 69,246 118,308

F.1. Net book value of fixed assets sold 25 727 924 93

F.2. Net book value of material sold 26 19,921 20,237 21,609

F.3. Taxes and fees relating to operating activities 27 4,369 4,219 4,156

F.4.
Provisions and adjustments relating to operating activities and complex de-
ferred expenses

28 5,163 2,471 16,867
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2019 2020 2021

F.5. Other operating expenses 29 37,997 41,395 75,583

* Profit / loss from operating activities (+/-) 30 57,054 22,341 43,132

IV. Revenues from long-term investments (sum IV.1. to IV.2.) 31 1,226 1,211 0

IV.1.1. Revenues from investments in subsidaries 32 1,226 1,211 0

IV.1.2. Other revenues from investments 33 0 0 0

g. expenses spend on investments sold 34 0 0 0

V. Revenues from other long-term investments (sum V.1. to V.2.) 35 0 0 0

V.1. Revenues from other long-term investments in subsidaries 36 0 0 0

V.2. Other revenues from long-term investments 37 0 0 0

H. expenses related to other long-term financial assets 38 0 0 0

VI. Interest income and similar income (sum VI.1. to VI.2.) 39 310 273 349

VI.1. Interest income and similar income in subsidaries 40 156 -61 0

VI.2. Other interest income and similar income 41 154 334 349

i. Adjustments relating to financial activities 42 0 0 0

j. interest expense and similar expenses (sum j.1. to j.2.) 43 8,189 6,069 5,277

J.1. Interest expense and similar expenses in subsidaries 44 0 0 0

J.2. Other interest expense and similar expenses 45 8,189 6,069 5,277

VII. Other financial revenues 46 11,514 44,422 44,994

k. other financial expenses 47 15,093 44,094 32,422

* Profit / loss from financial activities 48 -10,232 -4,257 7,644

** Profit / loss before tax 49 46,822 18,084 50,776

l. income tax (sum l.1. to l.2.) 50 8,332 4,429 9,860

L.1. Due 51 6,579 3,055 12,815

L.2. Deferred (+/-) 52 1,753 1,374 -2,955

** Profit / loss after tax (+/-) 53 38,490 13,655 40,916

m. transfer of profit to partners (+/-) 54 0 0 0

*** Profit / loss for the period (+/-) 55 38,490 13,655 40,916

Netto turnover for the period = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 1,491,444 1,438,051 1,601,183
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During the business year of 2021, the Supervisory Board 
focused on the fulfilment of tasks imposed by relevant 
regulations and the Statutes of the Company. The Board 
monitored the Company Management and provided advice 
in the matters of management. The Supervisory Board 
participated in accepting decisions that had a significant 
meaning for the Company. It regularly received monthly 
reports from the Board of Directors where the important 
issues of strategy, business development and the status of the 
Company with regard to risk management were presented.

Supervisory Board Meetings

In 2021, there were five ordinary sessions where all the 
important matters were discussed by the Supervisory Board 
and then by the Board of Directors. In 2021, the Supervisory 
Board also dealt with a fundamental personnel issue – removal 
from the office of the chairman of the Board of Directors and 
the election of the successor.

By the date of the General Meeting in 2022, there was only 
one ordinary session of the Supervisory Board where, among 
other things, the economic result of 2021, including the Report 
on Relations among Related Entities within the P-D Group, 
was discussed in relation to the content and organizational 
preparation of the General Meeting, and where the proposal 
of the Board of Directors for profit distribution from the 
completed year was approved. 

The reports provided by the Board of Directors during the 
assessed year were always discussed in a great detail. All 
business cases that required the approval of the Supervisory 
Board by law and the Statutes were carefully assessed before 
the acceptance of the decision.

Between the meetings, the Supervisory board was informed of 
important and urgent matters and asked for approval where 
necessary. In addition, the Chairman of the Supervisory Board 
and other members were continuously informed of the current 
development in the business activity and of the important 
business cases.

The economic situation of the Company was always addressed 
first at every meeting. This mainly concerned the development 

in the turnover and results of the economic activity, as well 
as current and future orders in the individual areas of the 
business activity.

The programme of the meetings of the Supervisory Board in 
2021 included the following special topics:
•	 The investment development plan for the following 

year and the investment concept for the coming 
years, including research and development projects 
implemented in cooperation with the scientific centres of 
universities

•	 The growing energy prices and the impact of the Green 
Deal on the Company’s activity

•	 Measures related to the COVID-19 pandemic
•	 Gasification of shaft furnaces at D06
•	 Optimisation of the product assortment in the individual 

production plants

Audit of Closing Statements

The annual financial statement submitted by the Board of 
Directors as of 31 December 2021 was audited by TOP 
AUDITING on the basis of the previous decision of the General 
Meeting. The audit confirmed that all relevant laws were 
observed. The auditor confirmed the accounting records 
without reservation. The annual financial statement together 
with the audit results was submitted to all members of the 
Supervisory Board. Based on the review, the Supervisory Board 
hereby confirms the result of the audit of the annual financial 
statement, as well as the reports of the situation and the annual 
accounting reports submitted by the Board of Directors as of 31 
December 2021, which hereby become valid. The Supervisory 
Board discussed and hereby approves the profit distribution 
proposal of the members of the Board of Directors.

The Supervisory Board also accepted the report of the Board 
of Directors on the Relations among Related Entities under 
Section 82 of the Act on Business Corporations. No objections 
were made in this regard.

The annual financial statement as of 31 December 2021 was 
accepted by the Supervisory Board, which recommends that 
the General Meeting approves it.

Supervisory Board Report

Jindřich Tománek
Member of the Supervisory Board
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
To the Shareholders of stock corporation  
P-D Refractories CZ a.s., IČ: 163 43 409   

 
 

Opinion 
 We have audited the accompanying financial statements of P-D Refractories CZ a.s. 
(hereinafter also the “Entity”) prepared in accordance with accounting principles generally 
accepted in the Czech Republic, which comprise the balance sheet as at 31 December 2021, 
and the income statement, statement of changes in equity and statement of cash flows for the 
year then ended 31 December 2021, and notes to the financial statements, including a 
summary of significant accounting policies and other explanatory information. For details of 
the Entity, see introduction of Note to the financial statements. 
 
 In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position 
of P-D Refractories CZ a.s. as at 31 December 2021, and of its financial performance and its 
cash flows for the year then ended 31 December 2021 in accordance with accounting 
principles generally accepted in the Czech Republic. 
 

Basis for Opinion 
 We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and Auditing Standards 
of the Chamber of Auditors of the Czech Republic, which are International Standards on 
Auditing (ISAs), as amended by the related application clauses. Our responsibilities under this 
law and regulation are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the 
Financial Statements section of our report. We are independent of the Entity in accordance 
with the Act on Auditors and the Code of Ethics adopted by the Chamber of Auditors of the 
Czech Republic and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion. 
 

Other Information in the Annual Report 
 In compliance with Section 2(b) of the Act on Auditors, the other information comprises 
the information included in the Annual Report other than the financial statements and auditor’s 
report thereon. The Statutory Body is responsible for the other information. 
 
 Our opinion on the financial statements does not cover the other information. In 
connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other 
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent 
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to 
be materially misstated. In addition, we assess whether the other information has been 
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prepared, in all material respects, in accordance with applicable law or regulation, in particular, 
whether the other information complies with law or regulation in terms of formal requirements 
and procedure for preparing the other information in the context of materiality, i.e. whether any 
non-compliance with these requirements could influence judgments made on the basis of the 
other information. 
 
Based on the procedures performed, to the extent we are able to assess it, we report that: 
- The other information describing the facts that are also presented in the financial statements 

is, in all material respects, consistent with the financial statements; and  
- The other information is prepared in compliance with applicable law or regulation. 
 
 In addition, our responsibility is to report, based on the knowledge and understanding 
of the Entity obtained in the audit, on whether the other information contains any material 
misstatement of fact. Based on the procedures we have performed on the other information 
obtained, we have not identified any material misstatement of fact. 
 

Responsibilities of the Statutory Body and Advisory Board for the Financial Statements 
 The Statutory Body is responsible for the preparation and fair presentation of the 
financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in the Czech 
Republic and for such internal control as the Statutory Body determines is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due 
to fraud or error. 
 
 In preparing the financial statements, the Statutory Body is responsible for assessing 
the Entity ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to 
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Statutory Body 
either intends to liquidate the Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but 
to do so. 
 The Advisory Board are responsible for overseeing financial reporting process of Entity. 
 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
 Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and 
to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of 
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the above 
mentioned laws and regulations will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in 
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 
taken on the basis of these financial statements. 
 
 As part of an audit in accordance with the above law or regulation, we exercise 
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: 
 
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether 

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, 
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher 
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than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

 
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the Entitie's internal control. 

 
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by the Statutory Body. 
 
- Conclude on the appropriateness of the Statutory Body use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity ability 
to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we 
are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Entity to cease to continue 
as a going concern. 

 
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including 

the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
 We communicate with the Statutory Body and the Advisory Board regarding, among 
other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including 
any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 
 

In Brno, 29 April, 2022 
 
Ing. Štěpán Gregor 
Licence KAČR number 2136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP AUDITING, s.r.o. 
Chamber of Auditors of the Czech Republic licence number 47 

Auditing Oversight Authority licence number 007 (Slovak Republic) 
Expert Office (Ministry of Justice Czech Republic No. 6397-00D) 
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Data present in this annual report correspond of fact and there aren’t any essentials,which could be exact and correct review of corporation 
P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice to affect.

In Velké Opatovice, April 8, 2022

Statutary Declaration
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Ing. Jiří Kyncl




